
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Sobre o cartão do seguro de saúde 
O processo de inscrição até a chegada do cartão do seguro saúde pode 

demorar mais ou menos duas semanas. Se caso necessite ir ao hospital 

por emergência nesse período, será necessário que pague o valor total 

das despesas médicas uma vez, para que posteriormente seje 

reembolsado após a apresentação do cartão. Porém não é possível o 

reembolso das despesas médicas do mês anterior no balcão de 

atendimento do hospital. Nesse caso é necessário realizar o pedido de reembolso das despesas médicas. 

Caso necessário colsulte o responsável da empreteira. O cartão não pode ser usado após o desligamento da 

empresa. Cuidado, porque será enviado uma cobrança caso utilize o cartão após o desligamento. Favor 

devolver o cartão o mais breve possível após o desligamento da empresa.  

O processo é igual no caso do dependente começar a trabalhar, e se cadastrar no seguro de saúde da 

empresa contratante. Nesse caso o dependente só poderá usar o cartão até o dia anterior da data de início 

da contratação (deixará de ser dependente). Não utilizar o cartão antigo indevidamente pelo fato do 

cartão novo não ter chegado. 
 

Sobre andar de bicicleta em dois 
Após o início do Sistema de treinamento para ciclistas, as repressões ficaram mais rigorosas perante as 

inflações das regras na condução de bicicletas. 

Podemos dizer que a inflação mais comum é andar de bicicletas em dois. Por regra pode-se andar somente 

uma pessoa (motorista) na bicicleta. Porém, há exceção no caso de carregar criança pequena de acordo 

com as condições abaixo.  

① O motorista deve ter mais de 16 anos de idade. 

② E necessário ter um banco próprio para criança. 

③ E permitido levar uma criança com até 6 anos de idade. 

Não existe regras claras como a posição do banco ou a quantidade de 

parafusos fixadores necessários. Caso não haja alterações que 

prejudiquem a condução da bicicleta, dificilmente será parado pela 

polícia.  

Como no regulamento somente pede-se e não obriga o uso de capacete 

na criança, não há perigo de multas. Mas por motivos de  segurança 

aconselhamos a utilização do capacete. 

SINCERO  Kawaguchi 
 

『Hamanako Clean Sakusen- Limpeza do Lago de Hamanako』  
 No dia 04/06/2017 (domingo), funcionários e staffs da Shin-Ei 

participaram do Hamanako Clean Sakusen. Aparentemente não 

parecia ter tanto lixo, mas ao chegar mais próximo à beira do lago, 

constatamos uma grande quantidade de lixo tais como: 

garrafas-pet, latas, garrafas de vidro, sacos plásticos, bitucas de 

cigarros e outros. Somos agradecidos pela oportunidade de 

contribuir e ajudar à comunidade. Pretendemos continar 

participando ativamente nestas atividades.  

発行 (有)伸栄総合サービス 

http://www.shinei-net.jp 
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Palavra deste mês   

As chances de sucesso na vida vem para quem está  
melhor preparado.                   Departamento geral 
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