
 
 
 

 
 

 

 

 

Prevenção contra o coronavírus 

A partir de 20 de agosto, o estado de Shizuoka foi incluída no Estado de Emergência. 

O número de pessoas infectadas com a coronavírus em Hamamatsu está aumentando 

e há preocupação de que os hospitais fiquem lotados. Você pode se sentir cansado ou 

desmotivado quando não consegue ver objetivos, mas vamos continuar com as medidas 

contra doenças infecciosas para proteger a sua vida e a daqueles ao seu redor. 

・ Usar máscara, lavar as mãos e desinfetar as mãos 

・ Evite sair sem necessidade (principalmente para outros estados) 

・ Evite reunir-se e jantar com pessoas que não sejam a família que mora junto 
 

Para você que está pensando em comprar um carro 

～Netz Toyota ShizuHama Sun Street Loja Hamakita WATANABE HISASHI～  

Meus pais são brasileiros descendentes de japoneses. Quando eu era 

pequeno, fui discriminado e às vezes desejei ser japonês. Mas agora sou grato 

a meus pais. Passo todos os dias pensando como é bom poder falar duas línguas e como é 

maravilhoso ter sangue brasileiro. Escolhi este trabalho porque queria ajudar todos os que 

trabalham duro no Japão. 

Penso que posso retribuir um pouco vendendo "carro" que os brasileiros amam. Então, 

pessoal, por favor, deixe-me ajudá-los. Aqueles que desejam comprar um carro Toyota 

(Daihatsu) novo, aqueles que desejam comprar um carro usado nacional, aqueles que não têm 

certeza se podem obter um empréstimo, manutenção do carro (shaken), seguro particular, etc., 

sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Atualmente, muitas pessoas estão pagando 

altas taxas de juros para comprar um carro. Você pode comprar um carro novo com um 

pagamento mensal de 30.000 a 

40.000 ienes! Entre em contato 

conosco! Darei suporte em 

português.  

 

 

Aviso sobre exame médico periódico 

O exame médico periódico da SHIN-EI será realizado nos dias 9, 16 e 23 de outubro de 2021 

(todos na parte manhã). Como forma de prevenção contra o coronavírus, o USO 

DE MÁSCARA E MEIAS SERÃO OBRIGATÓRIOS do início ao fim do exame. 

Pedimos que preencham o questionário até o dia do exame para facilitar o 

atendimento e evitar aglomeração. 

Netz Toyota ShizuHama Sun Street Loja Hamakita  

（Fica atrás do Sun Street Hamakita） 

Entre em contato com WATANABE HISASHI 

（Tel ０７０－２２１５－０１３４） 

Frase do mês                                                      Dept. Adm. 

Lembre-se que é possível melhorar a imunidade com bons hábitos alimentares! 

Shin-Ei Sogo Service 

http://www.shinei-net.jp 
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