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◆  Por acaso, não está esquecendo de pagar a taxa da pensão 

nacional? 

Se você deixar de pagar os prêmios do Seguro de Pensão Nacional, 

no futuro não poderá receber a pensão básica por velhice, pensão por 

invalidez e sobrevivência. Ao utilizar o sistema “Kono”, poderá 

pagar a taxa retroativamente dos últimos 5 anos. 

◆ Quando tem dificuldades para pagar os prêmios do seguro 

Poderá fazer o pedido de isenção total ou parcial do pagamento, 

pagamento por carência, sistema de pagamento especial para 

estudante. 

◆ Taxa de Pensão do Seguro Social (Taxa do Seguro de Pensão 

NOVEMBRO É O MÊS 
DA PENSÃO 

 



Nacional) Certificado de Dedução de Impostos 

      Com a declaração do imposto de renda, declaração do imposto 

residencial, o valor total da Taxa de Seguro de Pensão Nacional estarão 

sujeitos a dedução na Taxa de Pensão do Seguro Social. Para obter a 

dedução de prêmios do Seguro Social, deverá apresentar uma 

declaração comprovando que pagou os prêmios do seguro devidamente 

Ao comprovar os pagamentos dos valores dos prêmios de Seguro 

Social e de Pensão Nacional no período de 1º de janeiro a 30 de 

setembro de 2017OV, será emitido o certificado de dedução. Por favor, 

não deixe de anexar este certificado no momento do ajuste final de ano 

e declaração definitva do imposto. 

A pessoa que pagou pela primeira vez os prêmios de Seguro de 

Pensão Nacional neste ano, no período de 1ºde outubro a 31 de 

dezembro, receberá no início de fevereiro de 2018. 

Porém, deve-se notar que mesmo que você pague os prêmios de 

Seguro de Pensão Nacional dos membros da família, poderá receber a 

dedução dos prêmios do Seguro Social.  

 

Contato/informações:  

Secretaria da Receita Federal de Fukui – Departamento de Pensão 

Nacional      ☎ 23-4516 
 



 

 

 

 

Vamos checar o alarme de incêndio (Detector de Fumaça) em casa!! 

Aproximadamente 90% de morte por incêndio são devidos a incêndios 

em moradias, dos quais 70% são pessoas idosas. 

Nessas circusntâncias, o alarme de incêndio residencial é uma nota de 

salavação para encontrar o fogo em um estágio inicial e eliminar os 

casos de morte por incêndio de moradias. 

 

 

 

 

É aconselhável a troca do alarme de incêndio residencial, 10 anos após 

a instalação. O alarme de incêndio velho poderá não funcionar por 

motivos de pilhas velhas ou mau funcionamento. Inspecione 

regualrmente mais de 2 vezes por ano e substitua aqueles que não 

operam corretamente. Se o pó ou insetos se acumulam dentro do 

aparelho, pode ocorrer mau funcionamento. Leia atenciosamente o 

manual de intruções e faça a manutenção regularmente. 

ATENÇÃO!! 

Inspeção 

2 vezes por 
ano 

 

Garantia 

10 anos 

 



◆Detector de Fumaça (Unidades Interligadas) 

  Estes alarmes são conectados uns aos outros dentro da mesma casa 

para fornecer alertas em toda a residência. Caso ainda não tenha, 

recomendamos adquirir na próxima troca dos aparelhos. 

 

◆Como fazer a inspeção 

Aperte o botão ou puxe o barbante  

Verifique se funciona 

. Quando estiver normal: poderá soar o alarme ou uma mensagem 

 

E quando não soar o alarme? 

 

 
Verifique se as pilhas estão dispostas adequadamente.  

E se mesmo assim não funcionar, poderá ser que acabou a pilha ou 

algum problema com o aparelho. Dê uma olhada no manual de 

instruções.  

 Informações:   Departamento de Prevenções   Tel: 20-3997 

Pipi,  
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OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO 

Vamos ver o planeta Urano!! 

Vamos observar o Planeta Urano (o sétimo planeta a partir do sol) 

Crianças abaixo do ginásio é necessário a companhia dos pais ou 

responsáveis. 

Quando: 19 de novembro (domingo)  19:00 às 21:00 hrs. 

         (Em caso de tempo chuvoso ou nublado, será cancelado) 

Local e informações: Museu de História Natural (SHIZEN SHI 

HAKUBUTSUKAN)   Tel: 35-2844 

 

 


