
 
A partir de abril, a taxa adicional de horas extras superiores a 60 horas por mês será de 50% ou 

mais 
 A partir de 1º de abril de 2023, as Pequenas e Médias Empresas também serão obrigadas a pagar taxas adicionais de 50% ou mais 

por horas extras que excedam 60 horas por mês. Em relação às reformas destas leis de trabalho, foram levados em consideração a 

morte por excesso de trabalho e os problemas de saúde devido a longas jornadas de trabalho, que se tornaram um problema social. 

Longas jornadas de trabalho, não apenas aumentam a carga de trabalho, mas também levam à falta de sono, descanso e lazer, levando 

ao acúmulo de fadiga. Para reduzir as horas extras, é necessário melhorar a produtividade de cada funcionário. Então, pensando na 

eficiência do trabalho diário, é melhor tentar terminar o trabalho da forma mais rápida e precisa possível. No futuro, cada local de 

trabalho pode ser obrigado a mudar as formas de funcionamento ou mudar os procedimentos para alcançar a "melhoria da eficiência 

do trabalho", por isso pedimos a sua cooperação. 
 

Kafunsho (Febre do feno)  
 Quando o nosso organismo está exposto a algum determinado antígeno (alguma coisa estranha), o corpo busca eliminá-lo, 

aumentando a imunidade, para combatê-lo. O Kafunsho, a princípio, não nos prejudica, mas o organismo entende como se fosse algo 

estranho, causando 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 à noite quando a quantidade dos pólens 

é menor. Para quem tem Kafunsho, é muito comum sentir a cabeça meio aérea ou ficar irritado. Portanto, vamos tomar as 

medidas preventivas necessárias o mais rápido possível para que possamos passar por esta época sem grandes distúrbios. 
   

Informações sobre o Hanami (ver as flores de cerejeira)    
 Do meio de março até abril, as flores de cerejeira anunciam a chegada da primavera em várias partes do Japão, marcando o início 

da temporada de observação das flores de cerejeira (Hanami). A seguir, apresentaremos locais onde você poderá apreciar a floração 

das cerejeiras na cidade de Hamamatsu. 

●Parque do Castelo de Hamamatsu (浜松城公園)  Neste parque, que também é famoso pelas 

flores de cerejeira (sakura) ao redor da torre do castelo, é possível encontrar cerca de 350 

cerejeiras que se harmonizam perfeitamente com a torre do castelo e as paredes de pedra, 

promovendo uma bela vista. Durante a estação das flores de cerejeira, do final de março ao início 

de abril, cerca de 500 lanternas são acesas e você pode apreciar as flores de cerejeira à noite. 
●Parque de Miyakoda (都田総合公園)  O parque tem um grande 

gramado e existem muitas cerejeiras ao longo dos caminhos do 

parque. As crianças podem brincar livremente na área do gramado. 

●Parque Shijimizuka (蜆塚公園)  É um local “escondido” com muitas cerejeiras. O parque é localizado 

nas Ruínas de Shijimizuka. Muitas flores de cerejeira florescem ao redor do espaço que reproduz as 

habitações do período Jomon. Que tal um passeio pelas ruínas também? 
 

Outros serviços da Shin-Ei 

053-472-6099 Shin-Ei Sogo Service （Empreiteira） 

053-476-5955 Shin-Ei Hoikuen（Creche） 

053-472-6070 SINCERO（Representante da Tokio Marine） 

053-488-7007 FUTURO (Dept. de apoio à integração social) 
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