
 
 
 

Saudações de Ano Novo 
 

Desejo à todos os meus respeitosos votos de Feliz Ano Novo!! 
 
No final do ano passado, o Partido Liberal Democrático (com 294 cadeiras) ganhou do Partido 

Democrático (57 cadeiras) e uma das deputadas que não foi eleita do Partido Democrático dissera que 

o 「 Partido não se acostumou com a política administrativa e não correspondeu às expectativas do 

povo! 」.Um empresário não pode abandonar a administração de uma empresa por não ter se 

acostumado com ela!! Deve proteger os seus funcionários e suas famílias. Para proteger e dar 

continuidade à administração de uma empresa, acredito que é necessário estudar e se esforçar 

diariamente. Não que acho que a deputada deixou de estudar ou de se esforçar, mas as palavras que 

ela utilizou, 『partido não se acostumou com a política administrativa』 não deveria ter resumido 

desta forma.  

Durante os últimos 3 anos a Legislação das Empreiteiras (Haken) sofreu mudanças praticamente 

todos os anos. A Shin-Ei se comprometeu a cumprir a lei, portanto não poupamos esforços para 

atualizarmos sobre as novas Leis de Haken.  

 

Depois da quebra do Lehman Brothers diminuimos para 300 funcionários e atualmente alcançamos a 

faixa de 700 funcionários. Na Shin-Ei Lândia contamos com 60 crianças e conforme a materia que 

saiu no jornal de Economia (Keizai Shinbum) a partir do mês de julho do ano passado foi implantado 

o Sistema Yokomine Shiki. As crianças correm, fazem treinamento de leitura e escritura todos os dias 

e na parte da tarde as crianças maiores juntamente com as crianças do Gaikudo Hoiku tem aula de 

português com uma professora brasileira. As crianças conseguem distinguir o idioma e falam em 

japonês com os professores japoneses e português com quem é brasileiro e desta forma ao 

ingressarem na escola primária japonesa, certamente conseguirão juntamente com as crianças 

japonesas terem coexistência e prosperidade. Acredito que a educação (ensinamento) antes de 

ingressar em uma escola primária seja muito importante, e o resultado deste pensamento foi a 

oportunidade que recebemos de fazer uma apresentação este ano sobre a Shin-Ei Lândia no Forum 

Multicultural da Faculdade de Tokyo. Dar continuidade ao esforço diário é muito importante para 

obter resultados. 

 

O golfista Fujita Hiroyuki, de 43 anos, conquista seu primeiro título.   

No campeonato havia um cartaz que dizia 『Somos todos campeões e 

que vença o melhor!』 motivado por estas palavras, o golfista Fujita, no 

discurso de sua vitória disse em voz ativa 『Sou o melhor entre os 

melhores!! 』 . Não é uma frase em que podemos pronunciar 

expontaneamente.  

Almejando a prosperidade e felicidade dos clientes e funcionários, este 

ano nos esforçaremos para podermos ser útil. Encerro minhas saudações 

desejando meus sinceros votos de Feliz Ano Novo, contando com o 

apoio de todos. 
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