
Perda de emprego não por vontade própria 

Você sabia da ajuda do Seguro de vida? 
 
 
  A pessoa que foi afastada do serviço não por livre escolha poderá ter 

uma indenização de 3 décimos do valor do salário recebido no ano 

anterior, valor calculado pelo seguro de vida。E mais、 despesas pagas 

com medicamentos de alto valor, poderão ser registrados e ter de volta 

também 3 décimos do valor de impostos pagos no ano anterior。 
 

Quem tem direito 

 

Com conteúdo simples 

 

Periodo em 

questão 

 

Como se inscrever 

Que não tenha 65 anos 

completos na época do 

afastamento e encaixe nos 

casos abaixo  

●Seguro do empregado    

tipo do seguro aplicado pelo 

empregador（caso a firma 

tenha falido、e tenha tido 

que despedir os empregados） 

●Tipo de seguro e os motivos 

do afastamento do empregado

（ser mandado embora do 

emprego por vários motivos） 

※Seguro        

qualificação e numeração 

dada e registrada dos 

motives do afastamento, 

tendo o código com os 

números 11・12・21・22・

23・31・32・33・34 

●poderá receber 30/100 

do valor do salário do 

ano anteior（os que 

tiverem outros 

rendimentos sera 

calculado à parte）

cálculo pelo Seguro de 

vida 

Altos gastos com 

medicamentos 

Caso seja registrado, 

terá retorno de uma parte 

do valor 

※Em casos especiais、

será feito um estudo a 

parte 

Do mes seguinte 

do 

afastamento 

registrado、 

até o mes 

contido do ano 

seguinte 

Pedir explicações nos 

escritórios da Hallo 

Work（procuração de 

empregos）e caso 

encaixe em todos os 

requisitos e 

preenchendo o devido 

formulário e 

assinado, entregar 

nos balcões do Setor 

de Seguros da 

População de sua 

cidade 

 

Enquadrados os itens acima

（afastamento após o dia 31 

de março do ano Heisei 23） 

Será feito cálculo 

de30/100 do salário do 

ano anterior pelo 

seguro de saúde 

Contagem calculada pelo 

setor de Seguro de vida 

※pagamento feito em 

caso especial terá 

outro tipo de cálculo  

 

Contagem a 

partir do mes 

do dia do 

afastamento 

até o mes da 

contagem 

seguinte（a 

partir do ano 

Heisei 23） 

Procurar pelo setor 

deSaúde da 

comunidade e 

população（366－

7299） 

 

 

 

Informações Setor de Seguro de vida   366－7353 

 

 
2014．5.12ポ・リストラなど非自発的失業者への国民健康保険料減額制度をご存知ですか 

 



EXPOSIÇÃO DE QUADROS「Monte Fuji visto em 

pintura Nishiki-e」 
 

 

Na era Edo, nos quadros de arte Nishiki (Ukiyo-e) sempre se 

encontravaemalgum canto o Monte Fuji。No quadro de Utagawa Hiroshige

「Fujisan Jyurokkei Shimousa Koganehara」ou Kounodai, mostrava a 

cidade de Matsudo e a área ao redor dela, no estilo Nishiki。A exposição 

desta vez mostrará quadros do estilo em que aparece o Monte Fuji e seu 

esplendor。 Poderá ser apreciado como o Monte Fuji era visto na época 

Edo e entender melhor, com maior profundidade essa era e porque o Monte 

foi eleito um dos tesouros internacionais e compare Monte Fuji atual 

 

 

◆Utagawa Hiroshige「Fujisanjyurokkei Shimousakou no dai」 （Era 

Kaei 5、1852） 

◆Utagawa Hiroshige「Fujisanjyurokkei Shimousakoganehara」（Era 

Ansei 5、1858） 

◆Utagawa Hiroshige「Meisho Edohyakkei」 

 （Era Ansei 3～5、1856～1858）（reprodução） 

 •「Nihonbashi Yukibare」  •「Shichuhaneitanabata matsuri」 

 •「Suidoubashi surugadai」 

◆Utagawa Hiroshige「Toukaidou Gojyusantsugi no uchi」 

 （Era Tenbou 4、1833）（reprodução）  

 •「Kawasaki Rokukouwatashibune」 •「Hara Asanofuji」   

 •「Yoshiwara Hidaryfuji」  •「Yui Sattatouge」   

E mais 30 obras expostas 

 

inf 

Museu de Matsudo    384－8181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014.5.12・ポ・館蔵資料展「錦絵にみる富士山」 

 



Espírito de Socorro em ação! 

Dado sinal de início！ 
 

 

 Desastres que acontecem no país inteiro ultimamente, deixam a cidade 

de Matsudo em alerta para socorros urgentes e no Corpo de Bombeiros 

da cidade foram preparados grupos de excelentes e de alto nível membros。

Acrescido ao Corpo de Bombeiros até hoje、agora podemos contar com mais 

membros do Corpo que darão auxílio rápido e de confiança à toda 

população。 

 

 

informações 

Setor do Corpo de Bombeiros 363－1115 

 
2014.5.12・ポ・使命に燃えるレスキュー魂 高度救助隊が発足！ 

 

 

FESTIVAL DE FLORES NA PRIMAVERA DE 2014 

MATSUDO – RIO EDO 
 

 

Os moradores da cidade de Matsudo, grupos de voluntários amantes de 

flores estarão expondo e enfeitando a cidade no Festival da Primavera。 

 Verifiquem na home page da cidade。 

※Aceitamos voluntários que desejam expor。 

 

Data：31 de maio (sab)10～14horas 

〔em caso de chuva sera adiado para 

1º.junho (dom)〕 

Local：área de Kogasaki 

（margens do rio Edo,embaixo 

da ponte Katsushika） 

 

 

 

2014.5.12・ポ・江戸川松戸フラワーライン春の花まつり 2014 


