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Reflexão do mês
Independente de quaisquer situação, jamais desista,
com certeza haverá um futuro promissor
Departamento Administrativo

Vamos evitar de tirar fotos no local de trabalho.
Ultimamente houve um aumento de casos relacionados à publicações
de fotos tiradas dentro do recinto interno das fábricas nas redes sociais
(FaceBook, Twitter, Line, Blog entre outros.) Para muitas pessoas, pode ser
considerado como uma simples foto com os amigos(as), mas que podem
acarretar grandes problemas, pois existe a possibilidade de aparecer o nome
da fábrica impressa no uniforme ou dos maquinários da empresa.
Consequentemente, vazar informações e prejudicar a empresa.
Portanto, favor não tirar fotos dentro da empresa com ou sem uniforme e
publicar nas redes sociais.
Agradecemos a colaboração e compreensão de todos.
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営業部より o
Sobre a prevenção de acidentes de trânsito durante
feriado de verão
～Palavras da Sincero～
Devido ao calor excessivo, dirigir cansado em longas distâncias, e
aliado ao fato de estar relaxados devido ao feriado, diminuem a
segurança e atenção no trânsito que são a principal causa de graves
acidentes.
Vamos respeitar as regras de trânsito, não dirigindo após o consumo
de bebidas alcoólicas, e também não esquecer de utilizar o cinto de
segurança nos passageiros.
Mexer no celular enquanto aguarda o sinal vermelho, gera uma
multa no valor de ¥6,000 e perde 1 ponto na carteira de habilitação.
Pessoas andando de bicicleta com uma mão e a outra mão mexendo no celular, (Se for pego 2
vezes no período de 3 anos, será necessário assistir um curso de curta duração e 管理
pagar
o valor de
部より
¥5,700). Há muitos relatos de várias pessoas que foram repreendidas pela polícia e por isso
vamos tomar muito cuidado !!!
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Kawaguchi da Sincero

Sobre o feriado de verão
O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de verão, a partir do
dia 14 de agosto (Dom.) até o dia 21 de agosto (Dom).
Neste período muitas empresas também estarão de folga.
（総務部経理課より）
Vamos aproveitar o feriado para descansar bastante e também tomar
muito cuidado com a saúde, para que possamos voltar ao trabalho com ânimo e
evitar de faltar logo no primeiro dia após o feriado!!

