
 
 
 

 

 

 

Já começou o envio do cupom de vacinação do Novo Corona Vírus em Hamamatsu 

Foi enviado o cupom de vacinação (papel necessário para receber a vacina) para alguns idosos. 

Em 26 de abril foram enviados os cupons para idosos que terão mais de 80 anos até 31 de março de 2022. 

Em 4 de junho foram enviados os cupons para os idosos que em 31 de março de 2022, estarão com a idade 

entre 75 e 79 anos.  

A previsão é que em junho de 2021 sejam enviados os cupons para os idosos entre 65 e 74. 

 
 

Recado da SINCERO: Sobre dirigir embriagado  

A Lei de Trânsito Rodoviário não usa o termo "Inshu unten" para dirigir embriagado, mas oficialmente é 

chamado de "Shukiobiunten" e "Sake-yoi unten". Se o motorista for pego dirigindo embriagado, a pena para o 

fornecedor do veículo é "até 5 anos de prisão ou multa de até 1 milhão de ienes", de acordo com a Lei de 

Trânsito Rodoviário. Em outras palavras, serão aplicadas as mesmas penalidades que os motoristas que 

estiveram realmente embriagados ao dirigir. Os passageiros e fornecedores de bebidas alcoólicas também serão 

punidos com pena de prisão de até 3 anos ou multa de até 500.000 ienes. Mesmo uma pequena quantidade de 

álcool pode prejudicar o funcionamento do cérebro. Pode causar um acidente, como não ser capaz de virar uma 

curva que normalmente passa sem problemas ou ignorar o semáforo e colidir com um veículo que se aproxima. 

Por favor, se beber, não dirija. 

 
 

Prevenção contra o coronavírus  

O número de pessoas infectadas com o coronavírus está aumentando. Vamos nos cuidar. Todos nós precisamos 

entender o real perigo da disseminação do vírus e o que isso pode causar nas nossas vidas. 

Vamos tomar os devidos cuidados e agir com responsabilidade, como lavar as mãos, usar máscara, ventilar 

bem a casa, medir a temperatura, não sair de casa e não receber visitas. 

Se notar qualquer mudança na condição física (dor de garganta, nariz escorrendo,  

falta de olfato e paladar, entre outros) informe a empreiteira imediatamente. 

Pedimos a todos que continuem cooperando na prevenção de infecções e vamos trabalhar juntos para superar 

as dificuldades, sem perder nossa compostura e compaixão pelos outros. 

Frase do mês       Valorize o dia a dia. 

       A diferença de cada dia leva a uma vida diferente.  Dept. Adm. 
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