
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Sobre o exame médico e a checagem de estresse 
Vai ser realizado o exame médico nos dias 12, 19 e 26 de outubro (todos na parte da manhã). Pedimos para que 

os funcionários aproveitem a oportunidade e façam os exames. O exame médico permite a detecção rápida de 

doenças com sintomas que não são perceptiveis. Em breve distribuiremos o fomulário de perguntas para 

aqueles que poderão fazer o axame. Assim como no ano passado, realizaremos a checagem do estresse no mês 

de outubro. A forma de checagem será feita pela internet, onde cada funcionário deve acessar um site 

especificado e responder um questinário simples de 57 perguntas relacionadas ao estresse gerado pelo 

trabalho. ( Como o site será apenas em japonês e inglês, estaremos distribuíndo um manual em português. ) O 

período para acessar e do dia 1 até dia 31 de outubro. 

 
 

O que fazer se for provocado no trânsito ～SINCERO～ 

 Podemos nos se sentir desconfortáveis com motoristar que provocam no 

transito (Aori Untem), mas se ficar com medo e entrar em pânico, poderá 

causar acidentes de trânsito. Procure resolver com calma a situação. 

Não pare nas ruas se for uma via expressa ou rodovias. As pesoas que dirigem 

nas vias expressas e rodovias não imaginam um carro parado na rua, o que 

causa o risco de acidente com o veículo que vem por trás. Pare em áreas 

públicas, como áreas de estacionamento e estacionamentos em instalações 

comerciais. Há muitos casos em que você pode sofrer agressão ao tentar 

conversar com o motorista. Por isso, mesmo depois de estacionar e o 

motorista vier atrás, fique dentro do carro com a porta trancada e ligue para 

a policia (110). 
 
 

Sobre a Caderneta para Pessoa Portadora de Deficiência 
Você conhece a Caderneta para Pessoa Portadora de Deficiência 

(Shougaisha Techou) ? 

「Tive o meu dedo amputado no acidente」 

「Tive que ser internada por causa da minha doença」 

「Por causa da doença mental tornou impossível trabalhar」 

「O desenvolvimento da criança está atrasada」 

Se você tiver esses problemas com limitação em manter a sua vida diária e 

o trabalho, após o diagnóstico médico é possível solicitar a caderneta.  

Os méritos de obter a caderneta são por exemplo; 

〇Auxílio com despesas médicas 

〇Redução de impostos 

〇Desconto em contas de utilidade e transporte público  

Dependendo da empresa, também é possível trabalhar através do 

recrutamento de empregos no quadro de incapacidade, recebendo a consideração da deficiência.   

O método de aquisição da caderneta varia de acordo com o grau da deficiência, condição e o tempo de 

ocorrência. Se você tiver alguma dúvida ou estiver interessado, por favor entre em contato com o Futuro. 
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Palavra do mês 

Tenha cuidado mesmo com o trabalho que está acostumado              
Departamneto Administrativo 
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