
 
 

 

Saudações de ano novo 
 

Feliz ano novo. 
Gostaria de expressar a todos, a minha gratidão por esse novo ano de 2020. 
A SHIN-EI SOGO SERVICE, foi fundada em maio de 1990, completando este ano 30 anos de funcionamento. Tudo 
isso graças aos nossos clientes e funcionários que sempre apoiaram e confiaram em nossas atividades. 
 
Como enfermeira, eu nunca imaginei administrar uma empreiteira voltadas a estrangeiros, no entanto quando eu 
tinha 32 anos, eu tive a oportunidade de auxiliar três jovens brasileiros (Nikkei) e esse foi o gatilho para que a 
SHIN-EI fosse fundada.  
Naquela época ainda não haviam funcionários no administrativo, nem intérpretes, e por isso nos primeiros contatos 

que eu tive com estrangeiros, eu me via perdida e confusa. Porém「mesmo dizendo que são estrangeiros, eles 

adoecem, se machucam, sangram vermelho e a dor é sentida da mesma maneira. Se eu fosse morar fora, em outro 
país, como eu ficaria grata se alguém me estendesse a mão. Dar assistência a um enfermo, ou dar assistência a 
uma pessoa que não fala o japonês, é igual. Vou me esforçar, dar o meu melhor, sem esquecer o meu espírito de 

enfermeira.」pensando alto, eu me decidi, e fui em frente. 

 
Para que todos possam pensar e sentir, ¨Que bom que tenho a ¨SHIN-EI¨ garantimos o cumprimento das leis e 
regulamentos, forneceremos um serviço de qualidade, para que assim, nossos funcionários se sintam em um 
ambiente bom e possam coexistir e prosperar junto a nossa empresa. 
 
Por exemplo, desde 1995, os estrangeiros podem facilmente comprar carros no Japão. 
No entanto uma grande maioria acabava pegando carros de conhecidos ou amigos, e não fazia a transferência dos 
documentos, não aderiam ao seguro, percebendo isso, fizemos parceria com uma seguradora, assim facilitando 
para nossos funcionários, e também tornando estrita a adesão ao seguro. Em 2003, a SINCERO YUGENGAISHA foi 
fundada, para ser a filial autorizada pela seguradora. Sendo responsável pelo seguro do carro, e seguro contra 
acidentes.  
Além disso, quero criar um ambiente em que funcionários que tem filhos pequenos também possam trabalhar com 
tranquilidade, sabendo que tem um lugar de confiança, onde possam deixar seus filhos. Em 2004, fundamos a 
SHIN-EILÂNDIA, uma creche interna,voltada para filhos de funcionários, a fim de criar um lugar para as crianças 
se prepararem para uma admissão tranquila nas escolas públicas de ensino fundamental japonesa. Em abril de 
2017, recebemos a aprovação da cidade de Hamamatsu para que nos tornassemos uma creche municipal, 
licenciada pelo governo. Foi reinauguranda como SHIN-EI HOIKUEN. Até o momento já graduamos mais de 130 
alunos, e dentre eles, a grande maioria ingressou na escola de ensino médio japonesa (Koukou).  
          
Em 2016 começamos com o sistema de tercerização, empreitada(Ukeoijigyou). Temos cerca de 120 pessoas 
trabalhando nesse sistema, incluindo os administradores que são todos estrangeiros. Nós servimos de apoio para 
estrangeiros que não sabem o japonês ou mesmo deficientes que são ótimas pessoas, mas necessitam da nossa 
assistência.  
E para pessoas com necessidades especiais que tem dificuldade para trabalhar, ou pais com filhos portadores de 
necessidades especiais que tem medo do seu futuro, fundamos em Abril de 2019 a FUTURO(Dep. de apoio a 
integração social). 
Dessa maneira, para realizar a filosofia de SHIN-EI, temos participado de várias atividades e ampliado nossos 
ramos. 

A raiz da SHIN-EI é a empreiteira, e fomos ramificando e hoje somos, agência de 
seguros, creche, terceirizada de empreitada(Ukeoijigyou) e também, temos a 
FUTURO(Dep. de apoio a integração social). E continuaremos a regar e nutrir do 
tronco às raízes para não deixar que os galhos e as folhas sequem, para que 
assim se torne uma grande árvore, saudável e cheia de vida. Continuaremos 
trabalhando para construir uma empresa cada dia melhor. 
Gostariamos que continuassem nos apoioando nesse 31º ano. 
Meus mais sinceros votos de prosperidade e saúde para todos nesse novo ano. 
 

                           Shin-Ei Sogo Service 

Presidente Kato Kazuyo 
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