
 

Jamais dirija embriagado! 

Dirigir embriagado é um ato criminoso e perigoso que leva diretamente a um acidente grave. Se um motorista for 

preso por dirigir embriagado, ele será severamente punido conforme a tabela abaixo. Além disso, se o motorista for 

pego dirigindo embriagado, a pena para o dono do carro é de "até 5 anos de prisão ou multa de até 1 milhão de ienes", 

estipulada pela Lei de Trânsito Rodoviário. Em outras palavras, o dono do carro estará sujeito às mesmas penalidades 

que um motorista que estava dirigindo bêbado. Os passageiros e fornecedores de bebidas alcoólicas também serão 

punidos com pena de prisão de até 3 anos ou multa de até 500.000 ienes. Mesmo uma pequena quantidade de álcool 

pode prejudicar o funcionamento do cérebro. A pessoa embriagada pode não ser capaz de virar uma curva que 

normalmente passa sem problemas ou ignorar o semáforo e colidir com um veículo que se aproxima. Por favor, se beber, 

não dirija! 

 

Cuidado com a insolação!! 

Chegou a época dos dias quentes e a notícia sobre "insolação" tem aumentado. Os sintomas da isolação são difíceis 

de perceber. Portanto, é uma doença terrível que pode levar ao óbito. Para evitá-la, tenha atenção aos seguintes pontos: 

1. Preparo físico: Procure não sair ou fazer exercícios em dias quentes, caso tenha dormido pouco, caso esteja gripado 

ou caso não esteja muito disposto. 

2. Atenção na vestimenta: Vista roupas mais frescas e ao sair usar chapéu ou boné. 

3. Reposição líquida: Quando sentir sede, você já está desidratado. Faça a reposição líquida com frequência e em 

pequenas quantidades. Principalmente no verão perdemos sal quando transpiramos, portanto, é aconselhado tomar 

bebidas esportivas ou água com sal. 

4. Atenção a idade: Crianças com o organismo em desenvolvimento e pessoas idosas de resistência física debilitada 

tem mais facilidade de ficar com insolação. Vamos prevenir tomando cuidado com a idade. 

Em caso de insolação... 

・Procure um local bem arejado ou de preferência um local com ar-condicionado. 

・Afrouxar a roupa e descanse ・Refresque o corpo 

・Faça a reposição de líquido（Tomar bebidas esportivas é eficaz para repor o sal perdido no suor） 
 

Aviso sobre feriado de agosto 

O escritório estará fechado de 13 (sáb) a 21 de agosto (dom), devido às férias de verão. As empresas estarão fechadas 

durante este período. Você pode querer viajar, mas o COVID ainda não acabou. Evite sair sem necessidade e pratique 

medidas de prevenção de infecção. Além disso, você pode melhorar sua imunidade mantendo um estilo de vida regular, 

mesmo durante feriados consecutivos. Certifique-se de gerenciar sua condição física para que você possa voltar bem 

ao trabalho após o feriado. 

 
 

Tipo Situação Penalidades Pontuação  Consequência 

Shukiobi Unten 
Ao dirigir com álcool de 0,15 mg ou 

mais em 1ℓ de ar exalado 

Prisão de até 3 

anos ou multa de 

até \500 mil 

13 ou 25 pontos 

Suspensão da carteira 

por 90 dias ou 

revogação por 2 anos 

Sakeyoi Unten 

Estado em que não é possível dirigir 

normalmente devido ao consumo de 

álcool. A quantidade de álcool 

consumido é irrelevante. 

Prisão até 5 anos 

ou multa de até 

1 milhão de ienes 

35 pontos 
Revogação de licença 

por 3 anos 
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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) 

 


