
 
 

 

Saudações de Ano Novo 
 

 Desejo à todos os meus respeitosos votos de Feliz Ano Novo!! 
 

 Ano passado iniciamos o ano com uma grande tarefa, Renovação da Autorização Ippan 

Roudousha Haken. Todos da Shin-Ei se empenharam para explicar aos nossos clientes e 

funcionários a situação, com a compreensão de todos conseguimos receber do Ministério de 

Trabalho, Saúde e Bem-estar Social a renovação da Autorização Ippan Roudousha Haken à 

partir do mês de abril do corrente ano. 
4 anos se passaram desde que foi implantando a lei em 2009 que determina o período máximo 

permitido de 3 anos no Contrato de trabalho de mesmo tipo de trabalho, gerando polêmicas. O 

Partido Democrático venceu o Partido Liberal Democrático e simultaneamente nesta época 

houve a crise no mercado financeiro mundial, a queda do banco Lehman Brothers. No ano 

seguinte, em março de 2010, por causa do choque econômico oriundo pelo terremoto ao nordeste 

do Japão, não havia mais serviço em nenhum lugar e com a ajuda do governo muitos que 

regressaram para seu país não estão conseguindo retornar ao Japão.  

Em dezembro de 2013 o Partido Liberal Democrático ganhou as eleições sendo nomeado 

Shinzo Abe que lançou um pacote de medidas econômicas batizado de Abenomics. Tokyo foi 

escolhido para sediar os jogos das Olimpiadas em 2020 e não sabemos ainda qual será o 

resultado econômico de tudo isso, pois com o advento do aumento dos impostos está havendo 

pedidos urgentes no setor de produção. No final do ano passado a situação foi complicada e por 

falta de mão de obra fomos obrigados a chamar pessoas do Brasil. Para contratar as pessoas 

que voltaram recebendo ajuda do governo, é necessário que a empresa contratante apresente 

um Contrato de Trabalho firmado para um período de 1 ano, caso contrário não será possível 

contratar. Como está difícil prever como estará a situação econômica após o mês de abril, 

iniciamos o ano sem decidir-mos se é viável firmar um contrato de 1 ano. 

O Ministério de Trabalho, Saúde e Bem-estar Social está avaliando o Sistema Haken de 

Trabalho. Até a primavera de 2015, a regra de trabalhar somente o período de até 3 anos no 

mesmo tipo de serviço será alterada, firmando contrato com a empreiteira sem limite de 

período. Ainda não foi esclarecido as alterações da Lei Haken, mas um bancário disse que as 

estatísticas foram confirmadas, 80% das empresas que exercem com menos de 10 anos estão 

falindo e os restantes 20 % com mais de 10 anos continuam atuando.  

A Shin-Ei Sougou Service completa 24 anos e a Shin-Ei Lândia 10 anos. Procuramos sempre 

aperfeiçoar cada vez mais nossos serviços para a satisfação dos clientes e funcionários. Nos 

esforçaremos também para dar ênfase e contribuir com a 

cidade de Hamamatsu. Encerro minhas saudações 

desejando meus sinceros votos de Feliz Ano Novo, contando 

com o apoio de todos!! 
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