発行

(有)伸栄総合サービス

http://www.shinei-net.jp
№１８０ 2017.4

Palavra deste mês
É necessário dedicação para ser abençoado pela sorte
Departamento Administrativo

Sobre o cancelamento do seguro
Após o desligamento da Shin-ei, o seguro do carro que era em grupo (descontado do salário), passa a ser
comum (descontado na conta bancária). Mas há casos em que mesmo após a mudança, o seguro é
cancelado devido a falta de pagamento.
Quando o seguro é cancelado desta forma, pode haver algumas restrições caso queira entrar
no seguro novamente na mesma seguradora. Restrições na forma de pagamento (o
pagamento passa a ser anual), não aceitação da opção do seguro total e outros.
Caso repita a falta de pagamentos e cancelametos, o nivel do seguro nunca irá
mudar, o desconto continuará baixo e o valor do seguro sempre alto.
Caso sofra algum acidente no período antes de entrar no novo seguro (período sem
seguro), o seguro não poderá cobrir os danos.
Mesmo após o desligamento da empresa peço aos cliente que continuem pagando o seguro,
para obterem cada vez mais os descontos.

」

Campanha de Apresentação！～Apresente
estão procurando emprego～

pessoas da família, amigos ou conhecidos que

営業部より

Há necessidade de inscrição para participar dessa campanha. Entre em contato com o seu Tantosha.
Pagaremos 20 mil ienes (por pessoa apresentada) para a pessoa que apresentar. Porém, o pagamento será
realizado sob a condição da pessoa apresentada trabalhar mais de 3 meses na Shin-ei. （poderá haver mudança
de local de trabalho）
Ex:
Receberá: Entrar na empreiteira em 2 de fevereiro e sair em 10 de maio
Não receberá: Entrar em 10 de fevereiro e sair em 9 de maio
★O valor da apresentação será pago com o pagamento do mês seguinte ao completar 3 meses.
Ex: Caso complete 3 meses entre 1 a 31 de maio, o valor será depositado com o pagamento do mês de junho.
※ Caso a pessoa que apresentou tenha se desligado da empresa e não esteja no direito de receber o
pagamento da Shin-ei, não poderá receber o valor da apresentação.

Kafunsho (Febre＊
do feno)
」
Quando o nosso organismo está exposto a algum determinado antígeno (alguma coisa estranha ) procura eliminar
管理部より
aumentando a imunidade para combate-lo. O kafunsho a princípio não nos prejudica, mas o organismo
entende
como se fosse algo estranho, causa uma sensibilidade muito grande (reações alérgicas) tais como, inflamações na
mucosa dos olhos e nariz, lacrimejamento, coriza nasal, coceira nos olhos e garganta, espirro, entre outros
sintomas.

Medidas básicas de prevenção
● Aumentar a imunidade
Com a imunidade baixa ficamos muito sensíveis e o risco de reação alérgica aumenta. Vamos dormir
mais cedo e ter uma alimentação balanceada para não diminuir a imunidade.

● Evitar o Pólen
Fora de casa utilizar máscaras, óculos especiais de proteção e antes de entrar em casa, retirar os
（総務部経理課より）
pólens de sua roupa a fim de não transportar os pólens para dentro de casa. Não estender
roupas ou
cobertores fora da residência, procure secar dentro de casa ou utilizar máquinas de secar,areje a casa
de manhã logo cedo ou a noite quando a quantidade dos polens é menor.
Para quem tem kafunsho é muito ruim, ficamos com a cabeça meio aérea e dependendo do grau,
irritado, portanto vamos tomar as medidas preventivas necessárias o mais rapido possivel para que
possamos passar está época sem grandes disturbios.

