
 

 

 

 

 
 

Para manter seu carro sempre limpo！     ～Sincero～ 
Grande Promoção de Polimento da Sincero. Os tipos e valores da promoção são 

válidos até o mês de setembro.  Não percam esta oportunidade!! 

・Polimento…  Placa amarela ¥14,450～ Placa branca ¥30,200～ 

・Cristalização…  Placa amarela ¥25,300～ Placa branca ¥40,050～ 

・Polimento dos faróis dianteiros …a partir de ¥2100～ 

・Polimento das 4 rodas … a partir de ¥4,200～ 

・Impermeabilização dos vidros…Vidro dianteiro ¥2,100 e Vidro traseiro ¥1,250 

※ Metade do valor para 『 Somente o teto 』・『 Fora o teto 』 

O valor mudará conforme o estado e o tamanho do automóvel. Aos interessados favor 

entrar em contato com o tantousha ou diretamente com a Sincero!!  
 

Cuidado com a insolação！！ 

Nos dias quentes consecutivos, temperaturas atingindo aproximadamente a 30℃ , 

justamente nesta época em que os casos de insolação aumentam. Os sintomas da insolação 

são de difícil percepção, uma doença pavorosa e dependendo do caso chega a ser fatal. Para a 

prevenção desta doença, vamos tomar alguns cuidados que citamos abaixo:  

① Preparo Físico – Procure não sair ou fazer exercícios em dias quentes, caso tenha 

dormido pouco, estiver meio gripado ou quando o corpo não estiver saudável. 

② Atenção na Vestimenta – Vestir roupas mais frescas e usar chapéu ou boné ao sair. 

③ Tomar sempre líquido – Já estará com falta de líquido no organismo ao sentir『sede』. Vamos beber líquidos 

sempre e aos poucos. Principalmente no verão que perdemos sal em demasia quando transpiramos, portanto 

aconselhamos tomar bebidas esportivas ou água com sal. 

④ Atenção também a idade – Crianças com o organismo em desenvolvimento e pessoas idosas de resistência 

física debilitada tem mais facilidade de ficar com insolação. Vamos prevenir tomando cuidado com a idade. 

Em caso de Insolação・・・ 
・Procure refugiar à sombra, em local bem arejado ou de preferência em local com ar-condicionado.           

・Afrouxar a roupa e descansar  ・Refresque o corpo ・Reposição de líquido  ( Tomar bebidas esportivas é eficaz 

para repor o sal perdido no suor )  
 

『Hamanako Clean Sakusen- Limpeza do Lago de Hamanako』 
No dia 01/06/2014 (domingo), funcionários e staffs da Shin-Ei 

participaram do Hamanako Clean Sakusen. Aparentemente não 

parecia ter tanto lixo, mas ao chegar mais pròximo à beira do lago, 

constatamos uma grande quantidade ! Encontramos vários tipos 

de lixo tais como: garrafas-pet, latas, garrafas de vidro, sacos 

plásticos, bitucas de cigarros e entre outros. Ficamos 

aproximadamente 1 hora em uma faixa de 2 km fazendo a 

limpeza. 2 caminhões foram preenchidos com o lixo coletado. 

Somos agradecidos pela oportunidade de contribuir e ajudar à 

comunidade. Pretendemos participar ativamente nestas 

atividades com a finalidade de aprofundar o interesse sobre a 

proteção ambiental.  

発行 (有)伸栄総合サービス 
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Palavra deste mês                

Estar sempre entusiasmado para poder desenvolver um 
excelente trabalho                Departamamento Geral    
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