
 
 
 

 

 

 

 

Observando o Brasil 
23 anos se passaram desde que fundei a Shin-Ei, ano 2 da Era Heisei. Era enfermeira quando surgiu a 

oportunidade de trabalhar com tercerização de mão-de-obra, iniciei sem ter nenhuma noção sobre o assunto, mas 

fui orientada pelo contador de como administrar uma empresa, pagar devidamente os impostos (imposto de renda 

de pessoa jurídica, imposto de renda, imposto municipal e entre outros) de forma correta, cumprindo lei, deste 

modo juntamente aos brasileiros fui me desenvolvendo. 

Houve muitas mudanças na situação economica durante estes 23 anos. Alterações na legislação de terceirização 

de mão-de-obra, queda do Banco Lehman Brothers, terremotos etc, afetando as condições no quotidiano dos 

brasileiros. Por isso decidi ir ao Brasil para observar melhor as 

condições de vida dos brasileiros que deixaram o Japão por causa de 

alguns destes motivos. 

Em 1908 os japoneses desembarcaram do navio Kasato Maru, no 

Porto de Santos cheio de sonhos, mas a realidade consta que a maioria 

viveram inevitavelmente de forma muito triste. No ano 2 da Era 

Heisei foi autorizado a entrada de nikkeis no Japão para trabalharem.                  

Contrário aos japoneses que sairam do Japão, agora são os brasileiros 

que vem para o Japão cheio de sonhos. 

Nesta visita pude encontrar pessoas que conseguiram acumular 

dinheiro e realizar seus sonhos. Durante 5 anos juntaram 6 milhões de 

yenes, conseguindo comprar uma casa e reformar a casa dos pais. Uma 

senhora de 63 anos, além da casa própria ainda conseguiu adquirir 

uma casa de campo e junto ao marido passa os finais de semana 

plantando legumes. Por outro lado encontrei pessoas que não 

conseguiram arrumar serviço, o dinheiro que trouxeram do Japão já 

estava acabando e por isso foram morar na casa de parentes,  

incomodando-os. Mesmo vivendo no Brasil, alguns não conseguiram 

esquecer o estilo de vida do Japão, dificultando a adaptação. Não é tão 

fácil regressar e viver no Brasil como pensamos! Antes de voltar, crie 

um objetivo específico pensando bem no modo de vida no Brasil!! 

Nunca é tarde para tentar! 

Temos exemplos de pessoas que decidiram fixar moradia no Japão, como é o caso de um dos tantoushas da 

Shin-Ei, que tem 3 filhos que completaram o colegial, a filha se formou em uma faculdade de medicina 

tornando-se enfermeira. Conseguiu realizar seu sonho de comprar uma casa e nos finais de semana planta 

verduras em sua horta. Aproveite a oportunidade para obter e lutar por seus objetivos!! 

O Brasil é um pais grande, cheio de riquezas naturais, com frutas deliciosas e sou muito agradecida, pois todas 

as pessoas com quem encontrei foram gentis comigo. É um país que pretendo ir novamente!! 

Presidente Kazuyo Kato 
 

Informações da Sincero 
「Desconto sobre o Seguro do Carro em grupo da Shin-Ei」 
Aqueles que são funcionários da Shin-Ei e se inscreveram no Seguro através da Sincero tem 5% 

de desconto em grupo. A família que mora junto com o proprietários do carro (funcionário da 

Shin-Ei) se inscreverem no seguro da Sincero, também ganharão o desconto. 

「Seguro de Assistência Total à Moradia」 
A Tokyo Kaijo além de assegurar carros, também assegura a moradia para aqueles que não são 

funcionários . Cobre o imóvel ou bens materiais em caso de incêndio, vendaval, furtos, danos e 

entre outros. Dependendo do tamanho do imóvel e do terreno, o valor do contrato de 2 anos, em média é cobrado 

10 mil yenes. Somente poderão entrar no seguro aqueles que tanham casa ou apartamento alugados por conta!! 

Aos interassados , favor entrar em contato diretamente no escritório!!       Kawaguchi da Sincero 
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Palavra deste mês Vamos viver intensamente o dia a 
dia!!! Isto faz a diferença no estilo de vida!          Administração  
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