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Palavra deste mês

Experiência sem estudo supera o estudo sem
experiência.
Departamento geral
Sobre as aulas de português
Início das aulas de português no dia 2 de setembro (sábado)!
Horário: 9:00 ~ 11:00
Local: 1° andar do escritório Shin-Ei
Alunos: Criança do 1° ao 3° ano do primário
Custo do Material: 1 Apostila 1,500 ienes
Valor do curso: 1,000 ienes por aula (Programado para ser
realizado 4 aulas por mês)
O valor do curso será descontado no salário.
As aulas referentes ao mês de setembro será descontado no
salário do dia 16 de outubro.
Os interessados favor ligar para o número 080-4341-4742 com a
」 Viviane).
(Oshita
営業部より
Terminando a época de chuvas no Japão, começa a temporada de
churrasco! É muito divertido comer e beber com todos os amigos!
Consequentemente aumenta a possibilidade de dirigir embriagado.
Se dirigir alcoolizado com o nível do álcool com mais de 0,25/mg, a
carta de habilitação é cancelada de uma vez!
Dirigir embriagado(Yopparai Unten) significa``Quando não tem
capacidade de dirigir, independente do nivel de álcool.´´
Dirigir alcoolizado (Shukiobi Unten) significa `` Quando é detectado uma quantidade de
álcool no sangue com 0,3mg em 1ml, ou no bafómetro, com mais de 0,15mg por litro .´´
Mesmo com menos de 0,15mg de álcool,dependendo da situação de um acidente ocorrido
poder ser uma pena grave.
管理部より

＊ 」

Sobre o feriado de verão
O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de
verão, a partir do dia 13 de agosto (Dom.) até o dia 20 de
agosto (Dom).
Neste período muitas empresas também estarão de folga.
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 （総務部経理課より）
de faltar logo no primeiro
dia após o feriado!!

