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Saudações de Ano Novo
FELIZ ANO NOVO.
Expresso à todos minha gratidão neste Ano Novo de 2018.
Anteriormente a crise provocada pelo Lehman Brothers, cerca de 30.000 estrangeiros residiam
em Hamamatsu. Em novembro do ano passado, o total de estrangeiros registrados em
Hamamatsu foram de 22.541, dos quais 8.823 brasileiros e 3.538 filipinos. Porém, o aumento de
estrangeiros registrados em Hamamatsu é de 992 pessoas.
Após a crise Lehman Brothers, me esforcei emitindo o contrato provisório de trabalho, para
retirada da elegibilidade, porém nem todos atendem ao perfil requisitado dos clientes, desta
forma, peço desculpas por não atender a todas solicitações.
No entanto, como no ano passado, nosso padrão de trabalho não mudou:
Prestaremos serviços que atendam às necessidade dos clientes;
Forneceremos mãos de obra que atendam os requisitos solicitados pelos clientes.
Continuaremos fazendo um trabalho para que os clientes sintam satisfação em nossa empresa.
As empreiteiras terão até H.30-09-30 para se adequar as normas e é importante verificar se as
demais agências de emprego estão se adequando as novas leis trabalhistas.
Nosso objetivo é ser a empresa número um em Hamamatsu, e que acompanha as mudanças
das Leis Trabalhistas.
A creche comunitária , Shin Ei Hoikuen iniciou em abril de 2017.
Os pais de alunos estrangeiros pagará a mensalidade escolar conforme a renda, que poderá
reduzir os custos. Hoje, estamos com um alto número de alunos matriculados, e as vezes
estamos recusando novos alunos, peço desculpas por isto.
O objetivo futuro é construir uma escola maternal com um grande jardim, onde as crianças
saudáveis e energéticas possam passar seus dias felizes.
Nossa empresa é um tronco grande e forte, e como suas folhas, é uma empresa saudável,
cumpridora das leis. Contudo, continuaremos sempre com o aprendizado, tornando-nos ainda
mais uma empresa confiável perante aos nossos clientes e a todos nossos colaboradores.
Agradeço-lhes neste novo ano
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