
 
 

 

Saudações de Ano Novo 
   

Feliz ano novo! 
Gostaria de expressar a todos, a minha gratidão por este ano de 2022. 
 
 
A Shin-Ei Sogo Service celebrará seu 32º ano em maio deste ano. Com o apoio de muitos 

clientes, comunidade local e todos que trabalham em nossa empresa, fomos capazes de superar 
o desastroso coronavírus do ano passado. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por 
sua compreensão e cooperação. 

 

No ano passado, muitos clientes foram obrigados a entrarem em paralização do serviço 
devido à disseminação da infecção por coronavírus e à escassez global de semicondutores. 
Nossa empresa também foi afetada por isso, mas fizemos o melhor para proteger os 
funcionários e, ao mesmo tempo, conceder licenças sem demitir funcionários. Eu acredito 
que muitos funcionários se sentiram inseguros porque seus rendimentos diminuíram devido à 
paralização, mas vi que muitas pessoas permaneceram em nossa empresa considerando a 
estabilidade a longo prazo. 

 

Além disso, o último semestre do ano passado foi um ano incomum, sem precedentes no 
passado, visto que enfrentamos escassez de candidatos. Pedimos desculpas pelos transtornos 
causados aos nossos clientes, não só porque as ofertas de trabalho não foram atendidas, mas 
também porque tiveram funcionários que aceitaram outro emprego e repentinamente saíram 
da nossa empresa. A escassez de candidatos deverá continuar em 2022. Faremos o possível 
para garantir e manter os funcionários, mas também contamos com a ajuda de nossos 
clientes. 

 
 Com o lema da empresa "Não mentir" e "Deixar claro 

SIM ou NÃO", continuaremos a prestar serviços sinceros 
e priorizando o cumprimento da legislação. 
Continuaremos a trabalhar como um só time, com o 
objetivo de coexistência e prosperidade de nossos 
clientes, funcionários e nossa empresa. Gostaria que 
continuassem nos apoioando neste ano. Meus mais 
sinceros votos de prosperidade e saúde para todos. 
 

 
Shin-Ei Sogo Service 
Presidente Kato Kazuyo 
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