
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quer conhecer sobre a alegre Ilhas Filipinas? 

     John Eric Bontira (República das Filipinas) 

 As Filipinas é um pais muito agradável. Quer saber o “por quê”? 

É um país muito bonito.É um arquipélago formado pelas ilhas Luzon, Mindanao e 

mais 7.641 ilhas. Sua capital é Manila.Há duas estações: das chuvas e da seca. 

Estação que chove muito e estação em qua não há chuvas.A religião do povo filipino 

é a cristã. A maioria das igrejas conservam os ensimentos antigos.O povo filipino é 

um povo dedicado e educado e recebemos muitos turistas estrangeiros.Há muitas 

praias belas. Boracay é um dos lugares mais famosos do país. Um dos lugares mais 

bonitos fica em El Nido Palawan, é o Underground River, conhecido mundialmente.  

É um país “divertido”. Se vc quiser saber mais, visite a República das Filipinas. 

 

 

 

 

 

 “Pérola do Oriente” 

  HERJAS  JAYSON (República das Filipinas) 

O país em que nasci é a República das Filipinas. Os filipinos acreditam que este país 

seja a “Pérola do Oriente”, e é muito famoso pela sua beleza. É muito bom morar lá. 

Tem uma paisagem maravilhosa, e muito mar que atrai muitos turistas estrangeiros. 

Porém tem pouco trabalho. Por isso resolvi ir para o Japão. Não queria trabalhar em 

um país estrangeiro, mas achei que ter essa experiência me ajudará no futuro. 

Cheguei ao Japão, em 14 de março deste ano. O Japão também é um país belo e 

interessante. Todos respeitam as regras. A princípio, não sabia disso... Cultura, 

idioma, etc. Mas, aos poucos, estou começando a entender. No momento, tenho que 

me esforçar bastante no trabalho. 

Vamos nos preparar para a 『Declaração de Renda』 

O imposto a ser pago é calculado sobre a renda do dia 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2017. Realizando os ajustes, poderá verificar se há impostos a 

pagar ou para ser reembolsado. 

✻ Período para declaração: de 16 de fevereiro a 15 de março de 2018 

✻ Local: Parti-Seto (5º andar – Arena) (fechado aos sábados) 

✻ Para mais detalhes ou informações, consulte o “Owari Seto Zeimushō”, 

pelo telefone: 0561-82-4111 (somente em japonês) 
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