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Palavra do mês

Vamos definir uma meta para o próximo ano
Departamento geral
Grupos de estudo sobre igualdade salarial e trabalho
Em 20 de dezembro de 2019, convidamos a professora Sakiyo Tahara do Kita
Sakura Roudou Houmu Jimusho (cidade de Sapporo) para realizar um
seminário sobre igualdade salarial e de trabalho. Entre os nossos clientes,
cerca de 20 empresas também participaram do seminário e foram bem recebidos.
Como resultado desta revisão, a Lei do Contrato de Trabalho, a Lei do contrato
de Trabalho a tempo parcial e a Lei de Despachos do Trabalhador, que são
referidas como a Lei Não Regular, serão revistadas. Será necessário corrigir se
houver uma diferença razoável no tratamento entre o trabalhador regular e não
regular. Como sempre, cumpriremos as leis e regulamentos e nos esforçaremos
para fornecer serviços que atendem às necessidades de nossos clientes.

Sobre a multa por desatenção no volante

～Sincero～

A partir de 1 de dezembro, entra em vigor a Lei do Trânsito Rodoviário. O
motorista que usar o smartphone, celular ou assistir a tela de navegação do
carro enquanto dirige, será punido severamente. （※Lei de Violação sobre "uso
de celular e semelhantes " ──Exceto para uso enquanto o carro está parado）
Além dos pontos, o valor da multa ao usar celular enquanto dirige será
triplicada. E se o motorista causar acidentes ou situações de perigo no trânsito,
a sua carteira de motorista será suspendida imediatamente. Por isso, evite de
usar celular quando estiver dirigindo.

Existem vários serviços de assistência de bem-estar que facilitam a vida das pessoas
portadoras de deficiência física e a participação das atividades sociais.
① Descontos em tarifas de transporte público, tais como trem e onibus
② Desconto em estradas
③ Sistema de dedução de imposto residencial, imposto de renda, imposto de automóvel e imposto sobre
aquisição de automóvel
Esses serviços podem ser recebidos aqueles que obtiveram a Caderneta para Pessoa Portadora de
Deficiência Física ou Intelectual de acordo com o nível de sua deficiência. Para mais informações, entre
em contado (Tel 053-488-7007) Dep. de Apoio àintegração Social Futuro

Feriado de inverno
A partir do dia 28 de dezembro de 2019 até o dia 5 de janeiro de 2020 o
escritorio da Shin-Ei estará fechado. Como vocês pretendem passar o final
e a entrada do novo ano?? Enquanto trabalhamos, conseguimos ter um
cotidiano moderado, mas nos feriados prolongados temos a tendência de
descontrolarmos este ritmo. E nessa época começa as festas de
comemorações e saimos para beber. Se beber não diriga. Vamos iniciar o
novo ano com muita saúde para voltarmos a trabalhar com ânimo
novamente.

