Palestra na USP com Dr. Akira Morita sobre Previdência Social no Japão
contará com apoio do Hospital Santa Cruz
Com entrada gratuita, evento acontece a partir das 18 horas na próxima segunda-feira, dia 6

Na próxima segunda-feira, 6 de março, o Hospital Santa Cruz e o Centro de Informação e Apoio ao
Trabalhador no Exterior (CIATE) serão os apoiadores da palestra gratuita que será realizada pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) e ministrada pelo Dr. Akira Morita,
professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de Tokyo. Com o tema ‘Previdência
Social no Japão - o direito e a política governamental em tempos de diminuição demográfica,
idade avançada e redução no número de filhos’, o evento acontecerá no Auditório da FDUSP a
partir das 18 horas.
Dr. Morita, que também é presidente do Instituto de Previdência Social e Demografia do
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, pretende traçar um abrangente
panorama sobre o tema, envolvendo também tópicos que discutirão a obrigatoriedade da
contribuição previdenciária para os residentes no Japão, independentemente da nacionalidade, o
seguro social (shakai hoken) e a previdência nacional (kokumin nenkin).
A entrada é gratuita e os interessados podem comparecer diretamente na data, hora e local
marcados. Ainda, os participantes da palestra poderão solicitar certificado de comparecimento em
nome do Departamento de Direito Internacional da FDUSP.
SERVIÇO
Palestra*: Previdência Social no Japão - o direito e a política governamental em tempos de
diminuição demográfica, idade avançada e redução no número de filhos
Data: 6 de março de 2017 (segunda-feira)
Hora: 18 horas
Local: Auditório da Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco, 95 - 1º andar)
Mais informações: (11) 3207-9014
*Entrada gratuita
Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado com o compromisso nipo-brasileiro em oferecer um atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil,
em 2016, completou 77 anos dedicados em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente é
referência em Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e Cardiologia, sendo reconhecido também pela tecnologia de
ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, e
atendimento humanizado com profissionais bilíngues.
São mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 50 especialidades no
Ambulatório, além do Pronto Atendimento e de um Centro Cirúrgico capacitado para executar operações de alta
complexidade. Dispõe de 04 salas de cirurgias oftalmológicas, 09 salas de cirurgias em geral e 170 leitos, sendo: 138
de internações, 10 UTI Coronariana, 10 UTI Neurológica, 10 UTI Geral e 02 de TMO (Transplante de Medula Óssea).

Site: www.hospitalsantacruz.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/santacruzhosp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz
Twitter: https://twitter.com/santacruzhosp
Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
Mais informações para a imprensa
A4&Holofote Comunicação - www.a4eholofote.com.br
Mariana Bertolini - marianabertolini@a4eholofote.com.br - (11) 3897-4133 / (11) 99916-8091
Débora Fiorini - deborafiorini@a4eholofote.com.br - (11) 3897-4131 / (11) 97544-5257

