
 
 
 

 

 

 

 

 

Comunicado sobre Atrasos e Faltas 
Como proceder quando precisar faltar, chegar atrasado ou sair mais cedo?  

Toda e qualquer empresa, necessitam da presença diária de funcionários 

esforçados, por isso são contratados. A ausência de um funcionário interfere no 

ritmo de trabalho em grupo. Portanto, vamos tomar muito cuidado e 

comunicar o tantosha no mínimo meia hora antes de começar o serviço, caso 

realmente precise faltar, chegar atrasado ou sair mais cedo!! Aqueles que não 

conseguem executar uma atitude tão simples como essa, não conseguirá 

jamais adquirir a confiança da empresa!!  
 

Tratamento de Tabagismo com Seguro de Saúde 
Muitos tentam parar de fumar, mas acabam não obtendo sucesso. O tabagismo é uma doença 

resultante da dependência química à nicotina e quando paramos de fumar o nosso organismo 
reage intensamente à sua falta. Por isso muitas pessoas voltam a fumar. Como o tabagismo  

faz muito mal à saúde, o tratamento é aceito nos hospitais. A partir do ano de 2006, ao se 
enquadrar nos ítens determinados, poderá utilizar o Seguro de Saúde no tratamento contra o 
tabagismo. No hospital serão receitados medicamentos após uma avaliação para cada tipo de 

problema, recebendo orientações que culminem em aumentar a taxa de sucesso.  

Para fazer o tratamento utilizando o Seguro de Saúde... 

É necessário se enquadar nas condições abaixo para fazer o tratamento: 
① Acima de 5 pontos no Teste de dependência à nicotina (TDS). 

② Quantidade diária X Quantidade de anos = Acima de 200 cigarros. 
③ Pessoas que pretendem parar dentro de 1 mês. 

④ Preencher um Formulário de Concordância com o Tratamento. 

Aqueles que se enquadram nos ítens acima, e também as pessoas que no 
passado fizeram consulta  medica para este tipo de tratamento que já tenha 
transcorrido mais de um ano. 

Será necessário fazer uma consulta nas instituições médicas que realizam esse tipo de 
tratamento. 

◆ Verifique as instituições médicas através deste site abaixo; 

    ⇒ http://sugu-kinen.jp/search/index.html 
 

Comunicado sobre o Exame Médico Períodico 
O Exame Médico será realizado no Escritório da Shin-Ei nos sábados 

dos dias 14, 21 e 28 de setembro de 2013 ( Todos os três dias serão 

realizados somente na parte da manhã ). De acordo com as leis 

trabalhistas é necessário fazer este exame. Vamos aproveitar e  

faze-lo !! Através deste exame podemos prevenir ou descobrir algum 

tipo de doença com mais rápidez. Será entregue o formulário de 

perguntas com a data do exame aos funcionários que se enquadram nos requisitos.   
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Palavra deste mês                

Nem tudo que reluz, é ouro !!!  (As aparências enganam!) 
                 Departamento Administrativo 
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営業部より 
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