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Saudações de Ano Novo
Mais um ano se inicia, e venho através desta desejar a todos um FELIZ ANO NOVO.
2016 se inicia cheio de novas emoções e energias.
Agradeço a colaboração e o esforço de todos durante o ano de 2015.
Ano de 2015 foi um ano de mudanças para o setor de empreiteiras, sendo sancionada a lei que
regulariza as licenças para empreiteiras.
Novembro do ano passado, foi realizado em nosso escritório uma palestra relacionada as
novas leis, ministrada pela professora Tahara, que esclareceu os pontos importantes.
Nesta ocasião pudemos contar com a ilustre presença de mais de 20 representates dos
nossos clientes.
De acordo com a nova lei, há mudanças e deveres significativos tanto em relação aos
clientes, como para as empreiteiras. Explicarei aqui em breves palavras, algumas
mudanças que forão feitas.
① Abolição do Registro de Empreiteira
No Japão existem hoje 83,000 empreiteiras, deste total 60,000 são empreiteiras trabalhando com
simples Registro de Empreiteira.
Para comparação, o número de combinis no Japão é de 53,000. Sendo assim o número de
empreiteiras é bem maior.
Como há uma grande diferença entre empreiteiras Registradas(simples registro) e
Licenciadas(necessita de aprovação dos orgãos competentes), presume-se que por este motivo tenha
aumentado muito o numero de empreiteiras com simples registro. Em Hamamatsu existem muitas
empreiteiras trabalhando com simples Registro.（Para tranquilidade de todos, a nossa empresa
trabalha desde o início como empreiteira Licenciada）
Empreiteiras que estão trabalhando com simples registro, tem um prazo de 3 anos para tentarem
adiquirir a licensa emitida pelos orgão competentes.
Se no prazo de 3 anos não comseguir adquirir a Licensa, a empreiteira não poderá mais exercer
atividades legais.
② Período individual que poderá ser alocado no serviço
③ Período em que o setor de trabalho poderá receber mão de obra alocada
④ Entre outras responsabilidades e deveres que tanto a empreiteira como as fábricas deverão cumprir.
A nossa empresa está em contato constante com os clientes, explicando as mudanças nas leis e
tomando providências necessárias, tudo para mantermos a confiança de sempre dos nossos clientes.

Não medimos esforços para construirmos uma empresa onde todos funcionários possam
trabalhar tranquilamente, tudo para que clientes e funcionários possam pensar「Valeu a
pena ter vindo para Shin-ei」, procuramos também trabalhar
em prol do desenvolvimento da cidade de Hamamatsu.
Termino aqui a nossa saudação de Ano Novo e
pedimos a todos a colaboração nesta nova jornada
que se inicia.
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