
 
 
 

 
 

 

 

Resfriado, Influenza, Coronavírus 

Precisamos tomar cuidado com nossa saúde em relação aos resfriados, Influenza anual e o coronavírus. 

Eles parecem ter causas e sintomas semelhantes, com progresso e prognóstico ligeiramente diferentes. 

Tenha cuidado, pois a situação ficará mais séria se você não se cuidar. 

 Resfriado Influenza Coronavírus 

Infectividade / 

rota de 

transmissão 

Não é muito forte / 

contato ou por gotículas 

Forte / contato  

ou por gotículas 

Muito forte / contato ou por 

gotículas, infecção por aerossol 

Primeiros 

sintomas 

Trato respiratório superior 

(nariz e garganta) 

Pode aparecer sintomas 

locais e sistêmicos  

Pode aparecer sintomas locais e 

sistêmicos 

Como os sintomas 

aparecem 
Gradual Repentino 

Gradual, mas torna-se 

repentinamente grave e pode 

acompanhar a pneumonia. 

Febre 
37-38℃ (geralmente febre 

baixa) 

Febre alta (febre repentina 

de 38°C ou +) 

Febre de 37,5 ° C ou mais, pode 

durar 4 dias ou mais 

Mudanças  

na condição física 

Espirros, coriza, nariz 

entupido, tosse, dor de 

garganta etc. 

Sintomas sistêmicos como 

dores nas articulações, 

dores musculares, dores de 

cabeça e calafrios  

Sintomas iniciais indistinguíveis de 

resfriado e influenza. Podem ter 

mal-estar e falta de paladar ou 

olfato. 

 

Recado da SINCERO 

Se você não pagar o imposto de automóvel na data de vencimento, será 

penalizado por atraso. Se o pagamento for feito no prazo de um mês, terá uma 

multa de 2,5% (alíquota fixada em 2021). No entanto, se demorar mais, a multa 

pode chegar até 8,8% (alíquota fixada em 2021). 

Se você atrasar o pagamento do imposto de automóvel, não só pagará multas, 

mas também não poderá obter o Shaken, não poderá se desfazer do seu veículo 

e existem várias desvantagens. Mesmo que não consiga fazer um pagamento único, é possível consultar 

a repartição de finanças para pagamentos parcelados. Se você ainda não pagou, certifique-se de pagar. 

 

Recesso de final de ano 

O escritório estará fechado do dia 30 de dezembro de 2020 (quinta-feira) ao dia 5 de 

janeiro de 2021 (quarta-feira) durante os feriados de final de ano e ano novo. Como 

você planeja passar o feriado? Recentemente, o número de pessoas infectadas pelo 

coronavírus parece estar diminuindo, mas continue se cuidando. Pode ser tentador 

esbanjar nas férias, mas coloque a sua própria segurança e a de sua família em primeiro lugar. Preste 

mais atenção à prevenção de infecções e aja com responsabilidade. Além disso, como sempre, cuide 

bem da sua saúde e nunca dirija sob a influência de álcool. Vamos aproveitar as férias de inverno para 

que possamos trabalhar bem no próximo ano. 

Frase do mês                                                               Dept. Adm. 
Vamos reconferir as regras e maneiras 

Shin-Ei Sogo Service 

http://www.shinei-net.jp 

№236 Dezembro de 2021 

http://www.shinei-net.jp/

