
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Recado do Dep. Futuro 
Desta vez, tivemos uma experiência no arrozal. O clima estava quente e tomando as medidas de 

prevenção da insolação, ajudamos a cortar os matos do campo. Apesar do cansaço, nos 

divertimos. O Dep. Futuro não oferece somente apoio ao emprego, proporcionamos esse tipo de 

experiências também. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Defeitos mais frequentes de um carro no verão～Sincero～ 
No verão, nos dias quentes de sol forte são mais propensos a ocorrer defeitos e problemas no carro. 

Os defeitos mais frenques são do ar condicionado e da bateria. Se a temperatura interna do carro 

estiver quente e ligar o ar condicionado para gelar, consome mais bateria do que manter a 

temperatura. Além disso, dar partida no carro também exigi muito da bateria. Por isso, quando 

conduzimos um carro com o ar condicionado ligado e sair com frequência no verão, a bateria esgota 

com mais facilidade. O mesmo acontece quando percorre um trajeto extenso, com a velocidade lenta 

havendo várias paradas frequentes, acaba forçando a bateria. O carro possui um alternador, um 

tipo de gerador elétrico que converte a energia para recarregar a bateria. E quando a velocidade 

está lenta, não consegue dar carga o suficiente para a bateria. Além disso, as 

luzes do freio também consomem energia quando o carro está parado. Por 

isso, o risco da bateria acabar nas estradas aumenta voltando das viagens ou 

nos engarrafamentos. É muito importante fazer a manutenção do carro 

regularmente, para evitar que esse tipo de problema aconteça no verão.  

※Fazemos cadastro do seguro obrigatório (jibaiseki) de moto até 50cc. Basta 

entrar em contato com a Sincero.     Sincero., Ltd     Kenta Kawaguchi 
 

Aviso sobre o feriado de verão 
 O escritório estará fechado do dia 8 (sábado) até 16 de agosto (domingo). 

Durante esse período, muitas empresas estarão fechadas também. Quando 

trabalhamos, conseguimos levar uma vida moderada, mas nos feriados 

prolongados acabamos descontrolando este ritmo.  Por isso, vamos tomar 

cuidado com a saúde para que possamos voltar à rotina de trabalho com 

ânimo. 
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Palavra do mês 

Devemos valorizar todos os dias 
     Que fará diferença em nossas vidas  Departamento Administrativo 
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