
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Pedido de entrega do fomulário da declaração para dedução 
Este mês sera enviado os formulários para a declaração de dedução do imposto, junto ao 

holerite. Preencha as lacunas necessárias e providencie os documentos. Caso a declaração não 

seja apresentada, o cálculo do imposto será realizado como se não houvesse dependentes 

(mesmo que tenha). Caso tenha trabalhado em outra empresa neste ano (2020), favor apresentar 
juntamente o comprovante de imposto do ano 2019 ( Heisei 31 Gensen Choushuuhyou ). Caso 

tenha dependentes em outro país, precisará do comprovante de remessa que será exigido por 

cada dependentes. Por exemplo, se sua esposa e filho estão no exterior, precisará do comprovante de remessa para cada um 

deles. Se estiver enviando o dinheiro, somente em nome da esposa, o filho não poderá ser colocado como dependente. Por 

favor, verifique os documentos. Houve uma atualização nos formulários para 2020. Por favor, envie-nos este formulário. Caso 
não entregue, não será possível fazer a dedução base. 
 

Para quem for renovar o visto pela primeira vez 
Olhe o seu zairyu card. Se o endereço esta como “não definido”, salvo exceções, 

será a sua primeira renovação de visto no Japão, e muitos documentos devem ser 
apresentados. Principalmente a certidão de nascimento e casamento, originais, 

emitida dentro de 6 meses com tradução, o registro familiar (KOSEKI) emitido 

dentro de 3 meses, esses documentos não podem ser preparados de prontidão, é 

necessária uma preparação antecipada, portanto consulte-nos o quanto antes. Nós 
da SHIN-EI, aconselhamos a autenticação das cópias no Consulado de Hamamatsu. 

Tendo a cópia autenticada, o original sempre ficará com você. A renovação do visto, 
é crucial para o trabalhador estrangeiro no Japão, portanto faça a preparação com 

antecedência. 
 

Como se previnir contra a influenza 
① Vacina contra influenza… Tomar a vacina reduz os sintomas, caso venha contrair a doença. Para 

não propagar a doença, vamos nos vacinar!! 

② Lavar as mãos… Método eficiente para que o vírus seja eliminado. Independentemente de ser 
ou não influenza, esta medida é uma prevenção básica para evitar o contágio. 

③ Manter a umidade adequada… quando o ar está seco, é mais fácil o vírus da influenza se 

alastrar. Isto ocorre por ressecar a membrana mucosa da garganta e diminui o mecanismo de 

defesa, portanto vamos manter a umidade entre 50%～60％!!! 

④ Descansar bastante e alimentar-se bem… Tomar cuidado para manter uma alimentação saudável e  
descansar bastante diariamente para fortalecer o sistema imunológico. 

⑤ Evite ir à lugares movimentados ou onde há aglomeração de pessoas… Quando ocorre uma epidemia de influenza, são 
alvos principalmente as pessoas idosas, e/ou que não tenham uma boa noite de descanso, evite lugares movimentados 

e aglomeração de pessoas. Caso tenha que ir para esses lugares, utilize máscaras e procure ficar somente o tempo 

necessário. 
 
 

Gincana (Undokai) da Shin-ei Hoikuen 
Dia 26 de setembro, realizamos o undokai da Shin-ei Hoikuen. 

O undoukai deste ano foi mais curto, e tomamos todas as medidas possíveis 

contra a infecção por corona-vírus. E os resultados de brincar e dançar no parque 
todas as manhãs foram demonstrados. Foi realmente um dia brilhante para as 

crianças. 
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