
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Comunicado da Sincero 
O ano letivo das escolas japonesas se inicia em abril , época da primavera,  justamente neste 

período que aumentam os acidentes de trânsitos envolvendo crianças que ingressaram no 

primário. Revendo as estatísticas de acidentes de trânsito, muitos ocorrem entre as 4 à 6 

horas da tarde e frequentemente são casos de crianças que aparecem de repente, por isso 

vamos tomar cuidado ao dirgir!!  

Neste ano também será realizado a campanha da Semana Nacional de Segurança no 

Trânsito que será a partir do dia 06 à 15 de abril com duração de 10 dias. Nesta época os 

policiais estarão escondidos em vários lugares para pegar os infratores, portanto pedimos 

que todos dirijam com muito cuidado e segurança. 
 

Kafunsho (Febre do feno)  
 Quando o nosso organismo está exposto a algum determinado antígeno (alguma coisa estranha ) procura eliminar 

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 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 
 

Formatura da Shin-ei Hoikuen 
No sábado dia 9 de março de 2019 foi realizado a 13 ª. Cerimônia de 

Formatura da Shin-ei Hoikuen. Este ano se formaram 11crianças. Ingressando 

ao primário, faça bastante amizadas, se esforecem nos estudos e no esporte 

sem esquecer do que aprederam na Shin-ei Hoikuen. 
 

 

Trazer a família que mora no exterior 
O número de pessoas querendo vir trabalhar no Japão está cada vez maior, e 

recebemos muitas perguntas sobre os documentos necessários para 

traze-las.Caso tenha algum duvida entre em contato com a Shin-Ei. 
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Palavra do mês  

Lutando para um grande futuro   
Sincero 
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