
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Equiparação do valor do Shakai Hoken 
 O valor do seguro é estabelecido de acordo com a média do cálculo da remuração do empregado. 
Metade do valor é pago pelo empregador e a outra pelo empregado. A equiparação (revisão) do valor é 
efetuado 1 vez ao ano referênte a média salarial dos meses de abril, maio e junho e a cobrança no mês 
de setembro e sendo descontado do salário em outubro. Por lei, foi decidido que a porcentagem da 
Pensão de Bem-Estar Social (Kousei Nenkin Hoken) aumentará 0,354% todos os anos, até o ano fiscal 
Heisei 29 ( ano de 2017). A porcentagem do corrente ano é de 17,12% (8,56% é o valor que o 
assegurado deverá pagar) e até o ano Heisei 29 (2017) deverá aumentar até 18,3%.  

 

Visto é vida! Vamos cumprir o prazo!! 
A permanência no país após o prazo de validade do visto, mesmo que seje por apenas 1 
dia, caracteriza-se em permanência ilegal (over stay). Pessoas em situações ilegais, 
deverão se apresentar no Escritório Regional do Departamento de Imigração, serão feitas 
várias avaliações e na pior das hipóteses, receberá ordem de deportação. Vamos estar 
sempre atentos ao prazo do vencimento do visto! Não somente do próprio, mas também de 
toda a família, principalmente dos filhos! Para os estrangeiros que trabalham no Japão, o 
visto pode ser considerado como se fosse a própria vida!! Não tendo o visto, não há como 
trabalhar no Japão! Portanto não pense que deixando passar alguns dias do vencimento do prazo, estará tudo 
bem!! O requerimento para a renovação pode ser efetuado até com 2 meses de antecedência.  

 
Sintomas: Dor de cabeça, ânsia de vômito, dor de garganta, mal-estar, dor de 

garganta e diarréia podem ser causados pelo Excesso de calor do verão, 
podendo ocorrer Desequilíbrio no Sistema Nervoso Autônomo . 
Citaremos abaixo alguns exemplos: 
★Modificações do ambiênte: Quando um indivíduo entra em uma sala com  
ar-condicionado e passa a sentir frio, o sistema nervoso autônomo ficará mais 
lento, fazendo perder o apetite ou sentir incômodo no sistema gastro-intestinal.   
★Transpiração Excessiva: Devida a alta temperatura e muita humidade, 

transpiramos muito e por causa disso os poros podem se entupir. Quando isso 
acontece, não conseguimos transpirar direito e a temperatura corporal desregula. 

Dependendo do caso, devido a alta temperatura, transpiramos excessivamente, o organismo 
desidrata e acabamos ficando muito cansados, quando isso acontece, é chamado como 
Cansaço de Verão (Natsu Bate).  

★Insônia devido o calor: Noites quentes de altas temperaturas dão insônia. O Natsu Bate 

(cansaço de verão) pode ocorrer com mais facilidade quando o corpo não descansa muito 
bem em noites mal dormidas. 
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Palavra deste mês      
Vamos saudar alegremente!!        

                                   Departamento Administrativo  
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営業部より 
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                                 管理部より 
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Comunicado sobre o Exame Médico Periódico 
O Exame médico será realizado no escritório da Shin-Ei Sougou Service na 

parte da manhã dos dias 11,18 e 25 de setembro do corrente ano. De acordo 

com a lei é necessário fazer este exame, portanto pedimos aos funcionários 

para aproveitarem a oportunidade! Através deste exame podemos prevenir ou 

descobrir algum tipo de doença com mais rápidez. Maiores detalhes serão 

fornecidos na entrega do formulário de perguntas pelo seu tantosha.  
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