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Palavra deste mês

A felicidade está dentro de cada um de nós!!
Departamento Administrativo

Aviso sobre o aumento do Imposto de Keijidousha
(Placa amarela)
～ Sincero ～
Veículos novos (placa amarela) registrados a partir do dia 01 de abril do corrente ano
sofrerá aumento. A partir do ano fiscal 28 (2016), os veículos com mais de 13 anos de
fabricação, também sofrerá aumento no imposto!
（１）Carros novos registrados até o mês de março do corrente ano…¥7,200
（２）Carros novos registrados a partir do mês de abril do corrente ano…¥10,800
（３）Carros com mais de 13 anos de fabricação…¥12,900（A partir do ano fiscal 28）
Kawaguchi Kenta da Sincero
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営業部より

Sintomas de Kafunsho
O Kafunsho é a reação alérgica a pólens dos cedros, essa doença é muito comum no final da estação de
inverno para o início da primavera. Os principais sintomas são: espirros consecutivos, secreção nasal,
obstrução nasal, entre outros. Para aliviar estes sintomas é aconselhável consultar um médico e tomar
alguns cuidados:
●Checar as informações sobre o Kafunsho
Checar a previsão do tempo pela televisão ou internet e obter informações sobre o Kafunsho.
Fatores do tempo que favorecem a propagação do kafunsho:
①Dia ensolarado ou nublado ②Temperatura alta ③Pouca umidade ④Ventos fortes vindo do sul e
depois muda para o norte ⑤Um dia após ter chovido
●Evitar sair de casa
É necessário tomar muito cuidado nos dia que a previsão da quantidade de
pólens dispersos no ar for grande. Vamos evitar sair principamente entre os
horários de pico que são das 13:00 às 15:00 horas!
管理部より
●Tirar os pólens antes de entrar em casa
Para não transportar os pólens para dentro de casa, limpe bem as roupas e o
mesmo vale para os animais de estimação.
●Ao chegar em casa, lave bem o rosto e fazer gargarejo
Lave bem as partes do corpo para retirar os pólens! Tome cuidado todos os
dias!!
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Pesquisa na Filipinas
Dos dias 21 até 24 do mês de março pesquisamos a cidade de
Davao na Filipinas. Muitos descendentes de imigrantes japoneses
(filhos e netos) que foram antes da guerra moram lá. Encontramos
（総務部経理課より）
muitos nikkeis que desejam trabalhar no Japão e assim fizemos a
apresentação da Shin-Ei Sougou Service e a explicação dos direitos
e deveres para se trabalhar no Japão. Ficariamos muito felizes se um
dia puderem trabalhar conosco!!
Visitamos escolas (particulares e pelo nikkeijinkai) que foram
construidas por descendentes também. Foi uma experiência muito
valiosa e gratificante por termos tido a oportunidade de ver de perto
as atividades realizadas pelos nikkeis!!

