
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Sobre o Certificado de Aplicação do Valor Limite do Seguro Nacional de Saúde 
Alguém da sua família está no Seguro Nacional de Saúde? A data de vencimento do Certificado de Aplicação 

do Valor Limite(Gendogaku Tekiyou Ninteishou) do Seguro Nacional de Saúde(Kokumin Kenkou Hoken) é até 

dia 31 de Julho. Aqueles que querem continuar a usá-lo depois do dia 1 de agosto precisam de um 

procedimento de renovação. Fazendo o procedimento até final de agosto será emitido o certificado válido para 

a partir do dia 1 de agosto. Tem a possibilidade do certificado não ser concedido caso alguém da familía esteja 

com o pagamento do Seguro Nacional de Saúde pendente. Por isso, não deixe de pagar o seguro. E para 

as pessoas que está no Seguro de Saúde para Pessoas de Idade Avançada (com mais de 70 anos) , a cor do 

cartão do seguro verde mudará para laranja. São eviados para a prória pessoa, verifiquem. 
 

Recomendações do seguro de veículo  ～SINCERO～ 
No mês passado por conta da chuva muito forte, muitos veículos 

tiveram danos de inundação e houve vários casos em que o seguro de 

veículo não cobria o concerto. 

Quando um carro é submerso devido a um tufão, chuva torrencial, 

chuva forte, tempestade, transbordamento de um rio, ruptura de um 

cano de água, etc. No seguro de automóvel da Tokio Marine & Nichido, 

tem a cobertura pelo seguro do veículo. São possiveis no Seguro Total ou 

Seguro Total Econômico. É possível mudar o seu seguro no meio do 

contrato, caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco.                        

SINCERO  Kenta Gawaguchi 
 

Informação sobre o seminário    
No dia 20 de julho (sábado) foi realizado o seminário pelo Ph.D. Satoshi Uchiyama do RUPIRO.  O tema foi 

「transtorno do desenvolvimento e a comorbidade」. 

 ○A comorbidade é a existência de duas ou mais doenças em simultâneo na mesma pessoa.    

Essa deficiência ocorre quando a pessoa tem dificuldade em adaptar a vida na sociedade, teve experiências 

de fracassos repetidas, sofreu agressões verbais e entre outras. Por esses motivos os sintomas aparecem em 

físicos ou em psicológicos 

○Especificamente, os sintomas aparecem em comportamentos como: rebeldia, delinquência, desaparecer de 

casa(sumir), automutilação, machucar outra pessoa, isolamento social, fobia social, dependência, ansiedade, 

depressão, ameaças e somatização. 

Esses sintomas são evidentes e destacam entre família, escola e trabalho. Por mais 

que tente solucionar, na verdade havia sido negligenciado as características básicas , e 

por esse motivo dificulta o diagnóstico e a solução  

○O importante é diagnosticar e começar o tratamento o mais rápido. E recomendado 

os pais consultarem e receber orientações com um especialista . Também é muito 

importante saber sobre as características da deficiência e aprender como tratar 

corretamente os seus filhos.   

○A comorbidade não é um problema que apenas as pessoas com deficiências têm, pode 

acontecer com qualquer um de nós. Por isso é necessário receber apoio e suporte para 

impedi-lo que isso aconteça. 

※ Quem quiser consultar sobre deficiência ou transtorno do desenvolvimento entre 

em contato (Dep. De Apoio à Integração Social Futuro  Shin-Ei Sougou Service) 

053-488-7007 
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Palavras do mês 

   Vamos cumprimentar alegremente   
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