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Palavra deste mês

Não se pode mudar as pessoas e nem o passado,
mas podemos mudar o futuro e a si mesmo!!
Departamento Geral

Obsevando o Brasil – Parte 2
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Salário acima de 3,500 reais para serviço de escritório. Para aqueles que não se formaram em uma
faculdade, não conseguem receber mais de 150 mil ienes. Alguns jovens que
cursaram o colegial à distância nas escolas brasileiras no Japão, estão
estudando à noite nas faculdades.
管理部より
Procurem lembrar do Brasil e da época de quando haviam acabado de
chegar no Japão!! Não era possível comprar um carro, por causa do custo de
vida altíssimo, não era possível comprar produtos que tinham vontade, acredito
que também era difícil de ir até ao Mc Donalds de tão caro!! Portanto, procurem
decidir com calma o futuro das crianças que foram criadas neste país pacífico.
Voltar ao Brasil não é turismo!! Estejem cientes de que a base de vida está no
Brasil e preparem um ambiente adequado para que as crianças possam
regressar e viver no Brasil!! Não pense de uma forma simples, de que é possível retornar ao Japão facilmente!!
Não deixe tudo pela metade, medite e converse bem entre a família ao tomar uma decisão!
Presidente Kazuyo Kato
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Que tal Polir ( coating ) seu carro?

（総務部経理課より）
～Sincero
～

Tem polido seu carro ultimamente? Se quiser andar com seu carro
bonito, aconselhamos a fazer o polimento!! Igual a nossa pele, o pior
inimigo da pintura de um carro, são os raios solares!! Para prevenir a
oxidação e proteger a pintura dos raios solares, é eficaz aplicar um
protetor químico transparente （Tem a mesma função de um Protetor
Solar UV）. O polimento serve para combater os danos causados pelos
raios solares, chuva levemente ácida ou misturada com grãos de areia
fina, água que contêm sais minerais, etc, proteje a deterioração precoce da
pintura (película antioxidante). Atendendo vários pedidos dos clientes a Sincero está polindo carro,
faróis, pneus, impermeabilizando vidros de carro, entre outros serviços!!

