
 
 
 

 
 

 

 

 

Atendimento por agendamento no Consulado-Geral do Brasil 

Para ir ao Consulado do Brasil, é necessário fazer o cadastro on-line e agendar a data e o horário. É 

necessário preencher 5 páginas de informações para se cadastrar, o que pode ser difícil para quem 

não está acostumado. Além disso, pode não ser possível fazer o agendamento na data e horário que 

desejar, dependendo da disponibilidade. Portanto, se você pretende ir ao Consulado, recomendamos 

que se prepare com antecedência. Em particular, aqueles que vão renovar o visto pela primeira vez 

precisarão da certidão de nascimento e casamento original emitidas dentro de 6 meses, e muitas 

vezes vão ao Consulado para obter uma cópia autenticada. Planeje a primeira renovação do visto, 

incluindo o pedido da via original do Brasil. Para cópias autenticadas, a Shin-Ei oferece o serviço para 

atuar como representante. Caso tenha interesse, entre em contato conosco. 
 

Dezembro é o "Mês de Combate ao Assédio no Local de Trabalho" 

A partir de junho de 2020, as medidas para prevenir o assédio no local de trabalho 

foram reforçadas. Em particular, as medidas para prevenir o assédio de poder 

tornaram-se uma obrigação dos proprietários de negócios. A Shin-Ei Sogo Service há 

muito tempo trabalha para prevenir o assédio formulando uma política sobre ele. 

Montamos um balcão de atendimento para consultas (incluindo reclamações) sobre assédio no local 

de trabalho. Atendemos também por telefone ou e-mail. 

Contato ℡ 053-472-6099    Daniela Hirose（e-mail: hirose@shinei-net.jp） 

Existem vários tipos de assédio. Confira pelo QR code o site com informações 

abrangente sobre medidas de assédio para trabalhadores estrangeiros. Em 

alguns casos, a linguagem casual, o comportamento e a atitude no local de 

trabalho podem causar dor e assédio. Verifique que tipo de palavras e ações 

correspondem ao assédio. Vamos criar um ambiente de trabalho confortável 

onde todos respeitem uns aos outros e estejam livres de assédio, independentemente de seus 

superiores, subordinados ou colegas.  

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foreign_workers_pt 

 

 Apresentação da Shin-Ei Hoikuen 

A 17ª Apresentação da Shin-Ei Hoikuen foi realizada no 

sábado, 6 de novembro de 2021, no U Hall da Prefeitura de 

Hamamatsu. Como ainda estamos na pandemia, o número de 

apresentações e pessoas presentes foi reduzido em relação 

aos outros anos. Foi uma apresentação linda onde pudemos 

sentir o crescimento das crianças novamente. 

Frase do mês                                                               Dept. Adm. 

           Vamos acumular pequenas felicidade  

Shin-Ei Sogo Service 

http://www.shinei-net.jp 
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