
 
 
 

 

 

 

 

Sobre o Shakai Hoken   vol.２ 
Nessa edição vamos explicar sobre os benefícios do Seguro Social. O segurado poderá receber os benefícios do seguro,  atravéz de 

um pedido em casos que tenha que faltar por longo tempo na empresa devido a acidentes ou doenças, e também quando o valor da 

internação for muito alto. 

① Seguro de saúde 

Em casos de consultas ou tratamentos o segurado e dependentes pagam 30% das despesas médicas.( pessoas entre 70 à 75 anos 

pagam entre 10% à 30% de acordo com a renda ou data de nascimento, as crianças que não ingressaram no ensino obrigatório 

pagam 20%). 

② Certificado de Aplicação do Limite do Seguro Saúde  

O segurado com idade inferior a 70 anos pode solicitar o Certificado de Aplicação do Limite do Seguro Saúde (Gendogaku Tekiyo 

Ninteisho) mesmo antes da internação (caso já saiba que o valor será alto). É necessário apresentar este certificado nos guichês 

hospitalares antes da internação. A validade é de um ano. Este certificado pode ser utilizado também 

em partos com cesariana. 

＊Caso necessário consultar o seu responsável＊ 

③ Auxílio funeral 

Em caso de falecimento, o segurado ou seus dependentes receberão 50 mil ienes como auxílio funeral. 

＊Necessário consentimento da empresa contratante, caso necessário consultar o seu responsável.＊ 

④Auxílio-Doença ou Ferimento 

Se o segurado adoecer ou se ferir por motivo não-ocupacional e ficar impossibilitado de trabalhar e 

não puder mais receber o salário pago pelo empregador, será fornecido o Auxílio-Doença e 

Ferimentos (Shobyo Teatekin). Este auxílio será fornecido a partir do quarto dia (dois terços do salário padrão diário) depois de 

se ausentar 3 dias consecutivos ao trabalho (período de espera). Não é possível utilizar esse auxílio em casos de doenças ou 

ferimentos relacionados ao trabalho. 

＊Necessário consentimento da empresa contratante, caso necessário consultar o seu responsável.＊ 

⑤Auxílio Maternidade 

O auxílio maternidade é concedido á gestante que estiver empregada e for titular do Seguro Social. A gestante poderá receber 

dois terços do salário padrão diário equivalente a 98 dias. (42 dias antes e 56 dias após o parto) 

＊Necessário consentimento da empresa contratante, caso necessário consultar o seu responsável.＊ 

Os auxílios relacionados nos itens ④ e ⑤ são exclusivos do SHAKAI HOKEN (as pessoas inscritas no Seguro Saúde da 

prefeitura não têm direito a esses benefícios). 

Cuidado com a insolação！  
 Dias quentes consecutivos, é nesta época que nos noticiários fala-se sobre a insolação. Os sintomas da insolação é de difícil percepção, uma doença 

pavorosa e dependendo do caso chega a ser fatal. Para a prevenção desta doença, vamos tomar alguns cuidados citados abaixo. 
①Preparo físico - Procure não sair ou fazer exercícios em dias quentes, caso tenha dormido pouco, estiver meio gripado ou quando o corpo não 

estiver muito bem. 

②Atenção na vestimenta  - Vestir roupas mais frescas e ao sair usar chapéu. 

③Tomar sempre líquido - Já estará com falta de líquido no organismo ao sentir『sede』. Vamos beber líquido 

sempre e aos poucos. Principalmente no verão que perdemos sal quando transpiramos, portanto aconselhamos 

tomar bebidas esportivas ou água com sal. 

④Atenção também 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 refugiar a sombra, em local bem arejado ou de preferência em local com   ar-condicionado. 

・Afrouxar a roupa e descanse  ・Refresque o corpo 

・Repor líquido（Tomar bebidas esportivas é eficaz para repor o sal perdido no suor） 
 

『Hamanako Clean Sakusen- Limpeza do Lago de Hamanako』  
 No dia 05/06/2016 (domingo), funcionários e staffs da Shin-Ei participaram do 

Hamanako Clean Sakusen. Aparentemente não parecia ter tanto lixo, mas ao 

chegar mais próximo à beira do lago, constatamos uma grande quantidade de 

lixo tais como: garrafas-pet, latas, garrafas de vidro, sacos plásticos, bitucas de 

cigarros e entre outros. Somos agradecidos pela oportunidade de contribuir e 

ajudar à comunidade. Pretendemos continar participando ativamente nestas 

atividades.  
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Palavra do mês    
Aprenda de ontem, viva o hoje, e tenha esparança do amanhã 

Departamento Pessoal                       
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