
Local   Act City Hamamatsu Hall de Exposições e Eventos  

（Hamamatsu-shi Naka-ku Chuo 3-12-1）  

Data    17 de fevereiro (segunda) até 16 de março (segunda)  

※estará aberto somente no domingo no dia 1 de março 

Horário   9 da manhã até 4 da tarde  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Renovação do Zairyu Card para residentes permanentes 
Os residentes permanentes não precisam renovar o 

visto, porém é necessário renovar o seu Zairyu Card. 

Confira o prazo de validade abaixo do seu cartão 

onde está escrito:（PERIOD OF VALIDITY OF THIS 

CARD）e renová-lo antes de vencer. Na Shin-Ei 

fazemos esse serviço por 1.000 ienes. Será necessário 

apresentar o passaporte, Zairyu Card, uma foto (3x4) 

e formulário assinado. Para maiores informações 

entre em contato com o seu tantousha. 
 

Se você renovar o Zairyu Card・・・ 
Recentemente os bancos estão reforçando o sistema para aprimorar o controle sobre os 

dados pessoais do Zairyu Card. Estão exigindo para aqueles cuja o prazo do visto e do 

Zairyu Card expiraram, proceder para identificação pessoal. Alguns de vocês já devem 

ter recebido uma carta de notificação do banco. Devido os crimes como a lavagem de 

dinheiro (Money laudering) e anti-terrorismo foi implementado para evitar os desvios 

indevidos. Certifique-se de fornecer os seus dados novos ao banco quando renovar o 

visto, Zairyu Card ou quando se mudar. O mesmo vale para Shin-Ei. Além disso, 

também é possível fornecer suas informações da Shin-Ei para o Banco Shizuoka e 

Hamamatsu Iwata Shinyo Kinko. Se precisar, basta entrar em contato com o seu 

tantousha. 
 

 Aviso sobre a Declaração de Impostos  
 Este ano também, será realizada a Declaração de Impostos conforme abaixo. Nesse 

período, o Setor de Impostos de Renda não estará aberto para receber as Declarações de 

Impostos. Os locais são abertos durante a semana, mas alguns locais 

atendem aos domingos. As pessoas que necessitam declarar os 

impostos, procure ir em algum dia que não interfira no trabalho. 

Talvez necessite do My Number. Não se esqueça de levar o aviso de 

emissão ou o cartão do My Number. 
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Palavra do mês 

A verdadeira força vem da sua bondade   
Departamento Geral 

http://www.shinei-net.jp/

