
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Celebrando 30 anos！ 
A Shin-ei Sogo Service foi fundada em maio, e está comemorando 

30 anos. Graças aos nossos clientes, e a todos que trabalham conosco. 

Sou grata, de todo coração. Apesar de singelo, estou enviando essa 

bala em sinal do meu sentimento de gratidão imenso. Devido aos 

efeitos do coronavírus, estamos passando por momentos muito 

difíceis, tanto a empresa como os funcionários, mas vamos superá-los 

juntos! 
 

Vamos tomar cuidado com a insolação！ 
Recentemente, durante o dia, já podemos sentir o suor. Nessa época o que mais de ouve nos 

noticiários é sobre「INSOLAÇÃO」 . Devido a propagação do Novo coronavirus, esse ano foi 

determinado o uso obrigatório de máscaras. Utilizando máscaras, é dificil resfriar o corpo pela 

respiração, pelo contrário pode até elevar a temperatura por ficar abafado. Além disso, a máscara 

pode dificultar a percepção da sede e da insolação. E por esses motivos, o uso da máscara pode 

aumentar os riscos de insolação. Portanto, se você pode garantir uma distância suficientemente boa 

(2 m ou mais) das pessoas ao ar livre, remova a máscara。E também evite 

trabalhos pesados e exercícios enquanto estiver utilizando mascara. No mais, 

continuem com as medidas básicas contra insolação. Se hidrate com frequência. 

Sentir sede, pode ser sintomas de insolação, por isso, mesmo que não tenha sede, 

se hidrate regularmente. É importante, manter uma rotina de cuidados com a 

saúde. Medir regularmente a temperature, permite observar condições físicas 

anormais, e é eficaz não apenas para o coronavírus, mas também para insolação.。

E no mais, ter uma boa noite de sono, descansar, e nos dias de muito calor, evite 

sair e se exercitar. 
 

Sobre a licença maternidade 
Funcionário com mais de 1 ano de empresa, tem direito a licença marternidade. Caso 

atenda aos requisitos, poderá receber a licença através do seguro desemprego também. 

Porem para receber, a pessoa precisa ter antes do período de licença maternidade, nos 

últimos 2 anos, mais de 12 meses (com no mínimo 11 dias trabalhados, incluindo férias 

remuneradas). Por exemplo, caso um fucionário trabalhe para a Shin-ei a 1 ano e meio, 

porém teve muitas faltas, poderá não atender aos requisitos. Esse período pode ser 

acrescido ao seguro desemprego pago anteriormente em outra, antes de ingressar na 

Shin-ei. Além desses requisitos citados acima, existem outras regras. Se você estiver 

grávida, e depois do parto, gostaria de receber a licença maternidade, entre em contato 

com o escritório da Shin-ei. 
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Frase do mês 

A vida se torna mais abundante, quando se valoriza o elo！       
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