
  

 

 

 

20 de Fevereiro de 2020 

No.1363 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
1.Regulamemnto para o uso de corrente em caso de neve pesada inesperada 
2.Distribuição do ticket para tratamento de acupuntura gratuíta às familias de mãe 

ou pai solteiro(a) 
3.Ficará isento a contribuição de Pensão Nacional referente ao mês antes e pós o 

parto! 
4.“Semana da vacinação preventiva para criança”   Dia 1° à 7 de março  
5.Seção de objetos usados 
6.Informação da biblioteca pública do mês de março 
7.Calendário das programações de março 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ Atendimento e aconselhamento aos estrangeiros, na língua Portuguesa e Espanhola. 

   Todos os dias, de segunda-feira à sexta-feira à partir das 9:00 às 17:00. 

   Local : Prefeitura 1o andar (KURASHI NO ANZENKA)  ☎ 82-8400 

 ★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, prefeitura de Gotemba, nos sucursais, 

Posto de Saúde e biblioteca. Poderá ver também através do acesso ao home page  

https://www.gia₋ gotemba.com/ 

Experiência em BOCHA da escola Gotemba Shougakko 

(23 de janeiro) 



1.Regulamemnto para o uso de corrente em caso de neve pesada inesperada 
Caso houver alerta especial ou anúncio urgente por causa da neve pesada inesperada, dependendo da 

situação da neve ou tráfego, haverá o anúncio do regulamento do Ministério do Trasnporte para o uso 

obrigatório de corrente no devido percurso. Neste caso, o veículo sem o uso de corrente estará proibido o 

trânsito. Atenção, tome cuidado, pois, mesmo com o uso de pneus de neve estará proibido o trânsito. 

 

Percurso em que ficará em regulamento:Rodovia 138 Yamanakako ~ Subashiri (Yamanashi-ken 

Yamanakako-mura Hirano ~ Oyama-cho Subashiri) 8.2Km 

 

   Veja o exemplo da placa conforme a amostra da figura indicada     

 

 

 

Informações : Ministério de Transporte / Escritório encarragado em Rodovias Nacionais e Rios de Numazu 

(Kokudo Koutusho Numazu Kasen Kokudo Jimusho ☎055(934)2017 

 

 

2.Distribuição do ticket para tratamento de acupuntura gratuíta  

 Este ticket para tratamento de acupuntura gratuita poderá usar em mais de 120 instalações determinadas 

(Clínica de acupuntura) da Província.  

Período determinado de uso: Terá validade até o dia 15 de março (domingo) 

Local de distibuição: Setor de Suporte para Criação de filhos (Kosodate Shienka) 

Para quem: Famílias de mãe ou pai solteiro(a) (Somente para 1 pessoa para cada família) 

Encerrará a distribuição assim que acabar os tickets. 

Informações : Setor de Suporte para Criação de filhos (Kosodate Shienka)  ☎(82)4124  

 

 

3.Ficará isento a contribuição de Pensão Nacional referente ao mês antes e pós o 
parto! 

Período de isenção: Para a gravidez de 1 criança...1 mês antes do dia do nascimento previsto, durante 4 

meses.  

Para a gravidez de 2 ou mais crianças...3 meses antes do dia do nascimento previsto, 

durante 6 meses.  

Para quem: Para pessoa que está cadastrado no Seguro de Pensão Nacional “Primeiro Segurado” (aos 

autonomos ou desempregados e outros)e que o nascimento da criança for após 1° de fevereiro de 

2019. 

Documentos necessários: Documentos de identificação do MY NUMBER ou Carteira de Pensão (Nenkin 

Techo), documento de identificação, carimbo e Caderneta de Saude da Mãe e 

Criança(Boshi Kenko Techo).  

Período de requerimento: à partir de 6 meses antes da data do nascimento (é possível fazer o trâmite na fase 

pós parto também). 

※Significado do NASCIMENTO é aquele que ultrapassou 85 dias (4 meses) de gravidez (está incluido o 

natimorto, aborto, parto prematuro). 

Informações:Setor de Saúde e Pensão Naciona (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4122 

Escritório de Numazu de Organização Nacional de Pensão  ☎055(921)2201          

            (Nihon Nenkin Kiko Numazu Nenkin Jimusho) 

 

 

4.“Semana da vacinação preventiva para criança”   Dia 1° à 7 de março  
A maioria das doenças contagiosas que as crianças tem facilidade de contagiar, poderão ser prevenidas com 

a vacina preventiva.Vamos vacinar para a proteção das crianças contra doenças contagiosas.  

Verifique a caderneta de Mãe e Criança na página da vacina preventiva, antes de ingressar na pré-escola 

ou escola, se não há alguma vacina esquecida e que ainda não recebeu. Principalmente as criancas que não 

prestaram a vacina preventiva de Sarampo e Rubéola (MR), não percam esta oportunidade. Caso não tiver 

em mão o formulário, entre em contato no Posto de Saúde. 

※Caso for prestar a vacina, faça a reserva antecipadamente na clínica interessada, confirme o tipo de vacina, 

quantas vezes que já tomou e horário de reserva. 

Informações: Setor de Promoção à Saúde (KENKÖ SUISHINKA)  ☎(82)1111 

 

 

 



5.Seção de objetos usados (EcoHouse  ☎(88)3337) 
◎Para doar  ★Processador de alimento ★Jaula de cães ★Cama de idoso automático ★Berço   

 ★Aquecedor à lenha......acima gratuíto 

★Piano vertical  ★Escrivaninha (sem cadeira)    ........preço a combinar 

◎Procura-se    ★Carrinho de bebe tipo A   ★Televisão ★Geladeira (média)  ★Cama para 

criança ........gratuíto 

★Panela elétrica de arroz (5 medidas)  ★Cama (Casal ou semi-casal)    ..........preço a combinar 

 

※Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

 

 

6. Informação da biblioteca pública do mês de março  ☎(82)0391   
Funcionamento: 9:00 às 21:00        Feriado: dia 16 (seg) ※Terceira segunda-feira do mês     

●Book Start-----dia 4 (qua) e 18 (qua) ※ Para mãe e filho ao comparecer no exame de saúde para criança 

 de seis meses, receberão o livro infantil no Posto de Saúde. 

●Espaço para leitura (OHANASHI HIROBA) -----Todos os sábados  à partir das 14:30  

●Leituras de livros para pais e crianças ---dia 11 (qua) e 25 (qua) à partir das 10:30 

●Leituras de livros noturno---dia 21 (sab) à partir das 19:00 

●Reciclagem de livros usados -------- dia 15 (dom) à partir das 9:00 às 18:00 
                                      (Poderão ganhar livros que lhe-interesse) 



7. Calendário das programações de março 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (dom) 
Declaração de Imposto de 

Renda (até o dia 16) 

Numazu 

Shoukou 

Kaigisho 
19 (qui)   

2 (seg) 
Consulta sobre assunto  

jurídico(13:00)(faça reserva)  
Prefeitura 20 (sex)   

3 (ter) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 
21 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

4 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
22(dom)   

Book Start 
Posto de 

Saúde 
23 (seg) 

Consulta sobre saúde para 

adultos (13:30) (faça reserva) 
Posto de 

Saúde 

5 (qui)   24 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

6 (sex) 

Exame para criança de 2 

anos (9:00) 

Posto de 

Saúde 
25 (qua) 

Leiaturas de livros para pais 

e crianças (10:30) 
Biblioteca 

Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

Exame para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
 

7 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 26 (qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) Prefeitura 

8 (dom)   27 (sex)   

9 (seg)   

28 (sab) 

Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

10(ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

Aberto para atendimento 

extra no Setor de Registro  
 

11 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 29 (dom) 

Aberto para atendimento 

extra no Setor de Registro  
 

Exame para criança de 3 

anos (13:15) 

Posto de 

Saúde 
30 (seg)   

12(qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) Prefeitura 31 (ter)    

13(sex) 
Aula para gestante (13:10) 

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde Pagamento do imposto e outros referente  
ao mês de Março  

~Pagamento prático através de desconto bancário!~ 

     Prazo do vencimento: dia 2 de março (seg)   
●Imposto sobre propriedades / Imposto para 

planejamento e projeto da cidade 4ª cota 

●Seguro de Saúde Nacional (Kokumin Kenko Hoken) 

8ª cota 

●Seguro de assistência médica ao idoso (Koki 

Koreisha Iryo Hoken) 7ª cota 

 

Prazo do vencimento: dia 31 de março (ter)    

● Seguro de Assistência Médica ao Idoso (Koki 

Koreisha Iryo Hoken) 8ª cota 

●Pagamento de uso de água e esgoto referente ao 

controle do mês de março. 
 

14(sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

15(dom) 
Reciclagem de livros usados 

(9:00~) 
Biblioteca 

16(seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:15) 

Posto de 

Saúde 

Consulta sobre assunto  

jurídico (faça reserva) (10:00)  
Prefeitura 

Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

Feriado da Biblioteca  

17(ter) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 

18 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

Book Start 
Posto de 

Saúde 

  TRADUÇÃO DO KOHO GOTEMBA FOI FEITA PELOS VOLUNTÁRIOS DA GIA, K.R., Y.V.. 

GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 

Tel: 0550-82-4426  Fax: 0550-81-6439 E-mail: gia@mail.wbs.ne.jp 


