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Relate, imediatamente, as lesões causadas no trabalho!
Se você se machucar em um acidente de trabalho ou durante o trajeto, o Seguro de Acidentes de Trabalho
será aplicado e o Seguro de Saúde não poderá ser usado. Recentemente, tem havido uma série de casos
de pessoas que recebem tratamento sob plano de saúde apesar de sofrerem lesões no trabalho. O ato
de não apresentar um relatório à Inspeção das Normas do Trabalho apesar da ocorrência de um acidente
de trabalho, ou de tentar ocultar o fato de um acidente de trabalho introduzindo informações falsas é
denominado como "ocultação de acidente de trabalho" e é um ato criminoso. Se você se machucar em
um acidente de trabalho ou durante o trajeto, certifique-se de relatar isso ao responsável no local de
trabalho ou ao Tantousha da Shin-Ei. Se você não relatar a lesão no local, não poderá confirmar quando
e como ocorreu o acidente, e não poderá fazer um relatório preciso ao Escritório de Inspeção de Normas
Trabalhistas. Além disso, é necessário tomar medidas para evitar a reincidência no local de trabalho para
que acidentes semelhantes não ocorram novamente, portanto, não deixe de denunciar.

Pontos importantes sobre a renovação do Zairyu Card
Recentemente, recebemos reclamações sobre atraso na transferência de salário, porém isso ocorre
porque não houve atualização das informações do Zairyu Card no banco. Se as informações não forem
atualizadas, as transações da conta serão restritas e salário não será transferido ou não poderá sacar o
dinheiro. Ao renovar o Zairyu Card, não esqueça de levar o cartão do banco e o novo Zairyu Card ao
banco para concluir o processo de renovação.

Exame médico periódico
Será realizado o Exame Médico Periódico nos dias 8, 15 e 22 de outubro de 2022 (todos na parte da
manhã). Para evitar a propagação da infecção do coronavírus, certifique-se de usar máscara e meias
desde a recepção até o final do exame médico. Além disso, no dia do exame médico, planejamos a
entrada ao escritório em ordem para evitar aglomerações. Por favor, preencha o questionário médico com
antecedência para que não atrase o atendimento. Além disso, realizamos o teste de estresse todo mês
de outubro. Como método de verificação de estresse, acesse o URL e responda as 57 perguntas. (*Como
o site está em japonês e inglês, anexaremos um manual em português no holerite de setembro). Exames
de saúde regulares e verificações de estresse são um sistema estipulado pela Lei de Saúde e Segurança,
portanto, certifique-se de realizá-los.

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)

