
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Sobre acidentes de transito e as medidas de seguranças 

durante o feriado de maio 
Neste ano, muitas pessoas terão 10 dias de férias em maio, e com as ruas 

bastante movimentada comparado com outros anos, os acidentes também 

devem aumentar. Nas férias as pessoas tendem à dirigir cansados, é 

importante verificar antes a previsão de congestionamento de tráfego e ter um 

plano com o tempo suficiente para viagem, principalmente ao dirigir na via 

expressa ``KOUSOKU DOURO´´.  Além disso, de acordo com a JAF, ocorrem 

muitos problemas nos veículos durante as férias. Cerca de 30% dos problemas 

é da bateria ferver devido ao uso excessivo de ar condicionado durante o 

transito e cerca de 20% são problemas com pneus. Vamos ter cuidado na verificação de segurança do 

veículo. 
 

Auxílio parto e para cuidar do filho recém-nascido 
Auxílio Parto (Subsídio de despesas de parto – Shussan Ichijikin) 
O titular do seguro ou dependente do cônjugue inscrito no seguro desaúde será 

beneficiado através do auxílio-parto. (Valor do benefício:￥420.000). As 

despesas do parto será pago diretamente à maternidade ou hospital, 

portanto não há necessidade de pagar antecipadamente.  

Auxílio Maternidade (Shusan Teatekin) 
 A mãe receberá auxílio no período de 42 dias antecendentes à data 

prevista do parto e 56 dias posteriores ao nascimento do bebê, desde que não esteja recebendo 

salário da empresa. A gestante não pode estar desligada da empresa. Mas caso queira receber o 

auxílio depois de parar de trabalhar, deverá estar mais de 1 ano como titular do shakai hoken e a 

data do desligamento com a empresa deve ser durante o período acima.  

Auxílio para cuidar do filho recém-nascido ( licença maternidade) 
A funcionária que tem uma criança com menos de 1 ano de idade , pode solicitar a empresa para 

poder receber a licença maternidade. Existe algumas condições para poder receber a licença, como 

ter trabalhado mais de 1 ano na mesma empresa.Verifique antecipadamente com seu tantosha. A 

princípio a licença maternidade dura até a criança completar 1 ano. Em alguns casos, como por 

exemplo ter feito inscrição na creche mas não ter vagas, é possivel extender a licença até 1ano e 

6meses de idade. ( Apartir do mês 10 de 2018, se torno possível solicitar novamente a extensão até 

2anos de idade.) Durante a licença, a pessoa não recebe salário, mas sim o ``auxílio para cuidar do 

filho recém-nascido´´ , e durante esse tempo ela ficará isenta do valor do seguro de saúde( Shakai 

hoken). 
 

Sobre as ferias de Golden Week 

 O escritório da SHIN-EI estará fechado do dia 27/4～5/5. Neste período 

muitas empresas também estarão de folga. Conseguimos levar uma vida 

moderada quando estamos trabalhando, entretanto no caso de longas folgas 

esse ritmo tende a se desregular. Vamos tomar cuidado com a saúde durante o 

feriado, para podermos voltar ao trabalho bem!! 
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Palavra do mês 
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