
 

Movimento Paperless do Jornalzinho da Shin-Ei 

Pensando na eliminação de papeis, os jornais que são entregues aos funcionários desde 2002, em 

forma de papel, não serão mais distribuídos em papel. A partir de julho, por volta do dia 10, o 

jornalzinho será distribuído em formato digital, sendo postado no nosso site e no Facebook.  

No QR code, que está no topo desta página, estão todos os links para acesso de nossas redes. 

Postamos também informações de vagas, entre outros. Aproveite para nos adicionar no Facebook, 

e fique por dentro de todas as novidades da Shin-Ei em primeira mão. 
 

 

Você conhece a Caderneta para Pessoa com Deficiência?

Existem diversos serviços assistenciais para que as pessoas com deficiência física possam viver 

com mais facilidade no seu dia a dia e participar de atividades sociais. 

① Descontos em passagens de transporte público, tais como trens e ônibus 

② Desconto em pedágios 

③ Sistema de dedução de Imposto Residencial, Imposto de Renda, Imposto de 

Automóvel e Imposto Sobre Aquisição de Automóvel, entre outros.  

Esses serviços podem ser recebidos por pessoas que obtiveram a Caderneta para 

Pessoa com Deficiência Física ou Intelectual, de acordo com o nível de deficiência. 

Para mais informações, entre em contado com o Departamento de Apoio à 

Integração Social “FUTURO” (Tel 053-488-7007). 

 

 

 Hamanako Clean Sakusen  

 (Limpeza do Lago de Hamanako) 

No dia 05/06/2022 (domingo), funcionários e staffs da Shin-Ei 

participaram do Hamanako Clean Sakusen. Aparentemente não 

parecia ter tanto lixo, mas ao chegar mais próximo à beira do 

lago, constatamos uma grande quantidade de lixo, tais como: 

garrafas-pet, latas, garrafas de vidro, sacos plásticos, bitucas de cigarros e outros. Somos 

agradecidos pela oportunidade de contribuir e ajudar a comunidade. Pretendemos continuar 

participando ativamente nestas atividades. 

 

Outros serviços da Shin-Ei 

053-472-6099 Shin-Ei Sogo Service （Empreiteira） 

053-476-5955 Shin-Ei Hoikuen（Creche） 

053-472-6070 SINCERO（Representante da Tokio Marine） 

053-488-7007 FUTURO (Dept. de apoio à integração social) 
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