
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

ポルトガル語 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inesperadamente a empresa onde estava tabalhando faliu. Não consigo receber o 

salário. O que devo fazer? 

A1 Os bens remanescentes da empresa serão, à priori, destinados a pagamento de salário dos 

funcionários. Se acaso ocorrer falência,todos os empregados unidos devem procurar logo um 

advogado para tomar as medidas. Se retardar mais difícil ficará o recolhimento do salário.  

A2  Há um sistema que o governo adianta o pagamento de salários pendentes. É um sistema 

destinado ao empregado cujo salário pendente deve ser superior a 20 mil ienes. Não se aplica 

à empresa falida logo após sua fundação.  

① Vantagens do sistema de adiantamento de salários pendentes: 

・No caso de falência da empresa onde estava trabalhando, 

poderá receber 80% do salário pendente(inclusive abono de 

desligamento);  

・Biscates e part-timmer podem receber também; 

・Aplicará também aos estrangeiros; 

・Não é preciso o próprio empregado negociar com a empresa. 

② Deve requerer dentro de 2 anos após a falência da empresa 

③ Objetos do adiantamento são: salários básicos, abono de 

transporte, de moradia, de horas extras e abono desemprego 

que são pagos mensalmente. 

④ O valor de adiantemento varia de acordo com a idade. 

Exemplo:Para desempregado de 35 anos de 

idade,com o salário pendente de 2500 mil 

ienes, o valor fixado será 2200 mil ienes. O 

valor do salário pendente e maior que o valor 

fixado,   

O valor do pagamento sera calculado sobre o 

valor fixado.  ¥2200mil×80％＝¥17600mil ienes Portanto receberá 1760 mil ienes. 

⑤ Convém deixar prontos comprovantes e cópias de salários pendentes para apresentar na 

superintendencia de trabalho, que são seguintes: holerites, cartão de pontos, livro de pontos, 

contrato de trabalho, regulamento de trabalho. No caso de dúvidas, procure 

Roudoukijunkantokusho e Roudousha Kenkou-Fukushikikou. 

■Kouseiroudousho(Ministério da Saúde, de Trabalho, Bem-estar Social) 

  [Zenkoku Roudoukijinkantokusho] 

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunnya/koyou-roudou/roudoukijun/location.html 

■ Roudoushakenkoufukushikikou(Organização para Bem-estar Social e Saúde dos 

trabalhadores) Tatekaebarai Soudan Coonaa(Setor de consulta sobre o adiantamento)  

Tel.／044－556－9881 Horário de expediente segunda~sexta-feira9:15~17:00 

  

Idade de desligamento Valor fixado 

<45 anos de idade ¥3700 mil  

<30>45 anos de idade   >¥2200 mil  

>30 anos de idade   ¥1100 mil 

 

 

Diversificadas 
consultas sobre o 
trabalho 
 

São enviadas mais 

de 600 consultas 

anuais sobre o  

trabalho. Há quem 

chega com 

problemas críticos 

também. 

 
 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunnya/koyou-roudou/roudoukijun/location.html
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ポルトガル語 

Quero procurar o trabalho. O que devo fazer? 

A   Hello Work (Agéncia Pública de Empregos) presta serviço como oferecer informação sobre a 

oferta de trabalho, consulta sobre o trabalho, ajuda para encontrar novo trrabalho.  Fora 

Hello Work administrada pelo Ministério da Saúde, Trabalho, Bem-etar Social, há Furusato 

Hello Work próxima a estação e na prefeitura. Oferece informação sobre o treinamento 

profissional e sustenta e apoia o trabalhador. Pode ver ofertas de trabalho pelo internet de 

Hello Work também. Mas ultimamente, há grande quantidade de informações suspeitas que 

requerem cuidado para não ser ludibriado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoberta inesperada！！ 

Artigos de uso diário,pratos,roupas. 

 

 

 

2 de março- Vivência de 

“Hinamatsuri” e Okoto 

na classe de japonês. 

◆Bazer do FICEC 

Classe de japonês fará aula 

extracurricular sobre 

“Vivenciar colheita de chá 

verde”. Lugar:Fujimi-shi 

-Maruyasuen. Dia:maio 

despesa:¥100. Encontro no 

FICEC haverá serviço de 

transporte）.Ver detalhes na 

Classe de japonês. 

ＦＩＣＥＣ- Informações úteis s/eventos 

Lugar:Fujimino Kokusai Koryu Center 

Dia: 14/4(sáb.)15/5(dom.) 10:00～16:00 

 

 

◆Vivenciar colheita de chá verde 
  Que tal vivenciar como fazer o chá?         

 

◆ Classe de PC 

Há quem continua estudando longo tempo devido à 

orientação de fácil compreensão da professora.Está 

recrutando novos estudantes para o novo ano 

letivo.Ensina-se desde principiantes até Word e Excel 

para quem precisa trabalhar. 

●Dias:1a. e 4a.quinta-feira 13:00～14:30 

●Despesa:cidadão estrangeiro ¥300/pessoa 

●Orientação em japonês. 

●Favor trazer PC. 

Prmenores faor ligue direto ao FICEC 256-4290 


