
 
 

Saudações de Ano Novo 

 

 Desejo à todos os meus respeitosos votos de Feliz Ano Novo!! 
 

Ano passado a creche filiada à Shin-Ei completou 10 anos! Farei um restrospectivo de como fundei a 

Shin-Ei Lândia! 

Em 1995 visitei um local que cuidava de crianças brasileiras e levei um susto com a situação. Em um 

apartamento de 2 quartos de 6 tatamis, cerca de 20 crianças, de um lado assitiam televisão ou vendo 

livros de desenho animado e no outro quarto apesar de não ser o horário de almoço, algumas delas já 

estavam comendo, e assim passavam diariamente em um ambiente não apropriado para ter uma boa 

educação. Fiquei chocada ao saber que a mensalidade deste lugar era cobrado na faixa de 50 à 100 

mil yenes. Essas crianças iriam se ingressar para uma escola primária japonesa e ficava me 

perguntado: Será que elas vão conseguir conviver de maneira mútua com as crianças japonesas? Senti 

uma certa insegurança em relação ao futuro destas crianças e prometendo a mim mesma o dever de 

iniciar uma creche voltada para os estrangeiros. Não me esqueço disso até hoje!!  

De início eram somente crianças dos funcionários da Shin-Ei, mas como muitos pais estrangeiros e 

japoneses que não eram funcionários começaram a saber sobre a creche, através da Home Page da 

empresa, começaram a tentar inscrever seus filhos na Shin-Ei Lândia. Acredito que só existe a 

Shin-Ei Lândia para que as crianças possam viver no Japão obtendo uma boa educação e educação 

multicultural. Foi bom não ter desistido dos meus sonhos e objetivos! 

 

Mudando de assunto...Em dezembro do ano passado apressadamente foi realizada a eleição dos 

deputados e a vitória massacrante foi do Partido Liberal Democrático. A estratégia de Abenomics é 

dividida [em três flechas], um dos projetos consta a Reforma Estrutural do Mercado de Trabalho que 

diretamente envolve na administração de nossa empresa. 

Na 187ª Sessão Extraordinária Parlamentar, foi entregue para revisão uma parte do Projeto da 

Alteração da Lei Haken. 

① Abolição do Tokutei Roudousha Haken Jigyou (Licença de Funcionários Regulares): 

・Abolição da divisão do Ippan e Tokutei Roudousha Haken Jigyou e criar um Sistema de Autorização Geral de 

Serviço de Terceirização de Mão-de-Obra.( Ou seja, somente as empresas que tenham a Licença Ippan Haken ) 

・O proprietário da empresa que possuir a Licença Ippan Haken, após a implatação da lei, será concedido a Nova 

Licença de Roudousha Haken.   

・A empresa que possuir a Licença Tokutei, durante o período de medida transitória, caso não consiga adquirir a 

Licença de Ippan Haken, poderá exercer o serviço de terceirização de mão-de-obra no período de até 3 anos.  

Para obter a Licença do Ippan Haken a barreira é grande: A empresa deverá ter acima de 20 milhões 

de yens de bens materiais /Bens materiais acima de 1/7 do valor da dívida que a empresa tenha/ 

poupança acima de 15 milhões de yens.      

※Trecho retirado de um texto! 

Se de um lado é moderado, do outro certamente é rígido! Ultimamente o Escritório do Shakai Hoken 

está averiguando a situação das empreiteiras. Caso a inscrição no Shakai Hoken não esteja em dia, a 

empresa é obrigada fazer a inscrição retroativa de até 2 anos. Há relatos de empresas que etão sendo 

forçadas a fechar por não conseguirem quitar o valor requisitado.  

A Shin-Ei Sougou Service trabalha cumprindo a lei para que todos os clientes e funcionários 

sintam-se bem de estar trabalhando conosco e nos esforçaremos para contribuir para crescimento de 

Hamamatsu!! Assim encerro minhas saudações para uma boa entrada de ano!!   

                            Ano de 2015         

           Shin-Ei Sougou Service            
Presidente Kazuyo Kato 
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