
 
 
 

 

 

 

 

 

Subsídio de Doença e Ferimento  
Pessoas cadastradas no Seguro de Saúde( Shakai Hoken ) podem receber o 「subsídio de doença e 

ferimento」, caso tenha que faltar no serviço por este motivo.  

Este sistema existe para poder ajudar assegurar a vida do segurado e de sua família, 
pois no período de faltas não será remunerado. O valor do auxílio é equivalente a 60% 
de 1 dia de trabalho. As condições necessárias para receber este auxilío subsídio, 
segue conforme os ítens abaixo:  

① Faltas por motivo de doença ou de ferimento não provocado pelo trabalho.  

② Não conseguir fazer o mesmo serviço que estava exercendo. 

③ Não conseguir trabalhar acima de 4 dias consecutivos. 

④ No período de licença não receber salário. 

OBS: As condições acima deverão ser atestadas pelo médico e pela empresa. Caso 

decidir faltar por conta própria não receberá salário, quaisquer dúvidas entre em contato 
antecipadamente com o seu tantousha ou diretamente no escritório.  

 

Não Dirigir Embriagado! 
Nos noticiários de TV ou dos jornais podemos constatar que ainda existem motoristas dirigindo embriagados ou 

motoristas inconcientes que procuram esconder a embriaguez fugindo após atropelar ou bater o carro. Dirigir embriagado 

e ocasionar algum acidente grave é considerado crime premeditado. Vamos fazer com que todos se conscientizem a não 

dirigir ou deixar alguém dirigir embriagado!! 

Infração Pontos Punição Punição e Multa 

Digirir Embriagado 
（ Incapacidade de dirigir devido ao alto nível de álcool ） 

35 Pontos 

Cancelamento 

Período de Suspensão –  

3 Anos 

Prisão de até 5 

anos ou multa de até    

¥1 milhão. 

 

Dirigir Alcoolizado 
（ Bafòmetro-Densidade de álcool por 

litro de ar exalado pelos pulmões ） 

Mais de 0.25mg 25 Pontos 
Cancelamento 

Período de Suspensão -    

2 Anos 
Prisão de até 3 anos ou 

multa de até ¥500 mil.  

 Menos 0.25mg 

(Mais de 0.15mg) 
13 Pontos 

Carteira Suspensa 

Período de 90 dias 

※Período de suspenção por cancelamento, impossibilita a pessoa de tirar nova carteira. 

 

Sincero 
Está trocando o óleo do seu veículo regularmente? Dependendo do período em aberto, o óleo vai 

ficando velho, perde a viscosidade e acaba sobrecarregando o motor do veículo, aumentando o 
consumo do combustível. Época ideal de troca do óleo: Depois da última 
troca ter percorrido 5.000Km, veículos de porte leve 3.000Km ou até 1 ano 
após a última troca. 

Verifique a época de troca de óleo que consta numa etiqueta que 
geralmente é colada na parte interna do capô ou na parte interna da porta 
do lado do motorista.  
  Informaremos periodicamente sobre as peças básicas necessárias para 
a manutenção do veículo.                      Kawaguchi da Sincero 
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Palavra deste mês             

   Não prometa o que não pode cumprir!!   
                          Departamento Adminstrativo 
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営業部より 
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                                 管理部より 
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