
 

 

 

 

 

 

20 de Abril de 2020 

No. 1367 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1.Inicia o pagamento do Subsídio de Assistência à infância após o 3° filho 

2.Comunicado do exame médico do ano 2020 (Ano Reiwa 2)  
3.Proprietários que criam cães, respeitem as regras e tenham uma vida agradável 

com cães 

4.Ítens a observar no uso do Smart IC de Komakado inaugurado no dia 28 de março 

5.Vamos criar gatos corretamente 

6. Seção de objetos usados (Eco House ☎(88)3337) 

7.Calendário das programações de Maio 

 

 

 
★ Atendimento para a consulta aos estrangeiros latinos nos dias úteis das 9:00 às 17:00. 

Português: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

Espanhol: terça-feira e quinta-feira  

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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Inicia o pagamento do Subsídio de Assistência à infância após o 3° filho 
                               Setor de Auxílio Infantil (Kosodate Shien-ka)  ☎(82)4124 

 
Passos para o pagamento: 

Notificação de orientação será enviada às pessoas correspondentes (final de abril) 

↓ 

Formulário de inscrição e documentos, entregar diretamente ou enviar por correio dentro do período de 

inscrição. 

↓ 

Será informado o resultado da analise dos documentos com o aviso de aprovação ou reprovação do pagamento. 

↓ 

Pagamento da assistência 

Será depositado na conta bancária do requerente, no valor de 50.000 ienes. 

(Vale-presente no valor de 50.000 ienes serão pagos no balcão do Setor de Auxílio Infantil). 

 



2.Comunicado do exame médico do ano 2020 (Ano Reiwa 2)    
                                    Setor de Promoção da Saúde  (Kenko Suishin-ka) ☎(82)4124 

Para que tenham uma vida saudável, vamos prestar o exame uma vez ao ano. 

Aos que solicitaram o exame, chegará o comunicado antes de iniciar o exame. 

Aos que não solicitaram o exame e estão interessados em prestar o exame, entrem em contato. 

Tipos de exames Período previsto Idades correspondentes Taxa ※1 

Exame de câncer de 

pulmão/tuberculose 

Sera adiado/Período de 

espera p/ a realização 

※2 

Acima de 30 anos 

Gratuíto 

Exame de câncer de 

intestino 

Até o dia 31 de julho 

(sex) 
¥400 

Ex.de câncer de 

estômago(bário) 

Período de espera p/ a 

realização※2 
¥800 

Ex.de câncer de 

estômago(endoscopia) 

Período de espera p/ a 

realização※2 

Acima de 50 anos, a cada 

4 anos 
¥3.000 

Ex.de virus de hepatite 

1(seg) de junho  ~ 

30 (seg) de novembro 

À partir de 40 anos e que 

nunca prestou o exame 
¥900 

Ex.de câncer da 

próstata 
Homens acima de 50 anos  ¥1.000 

Ex.de câncer de mama 

(Mamografia) 

Até 31 de março de 

2021(qua) 

Mulheres acima de 40 

anos de idade pares 
¥1.600 

Ex.de câncer de útero 
Até 31 de março de 

2021(qua) 

Mulheres acima de 20 

anos 

¥1.000 (cervical) 

¥1.500 

(cervical/corporal) 

Ex.de osteoporose  1(ter) de setembro  ~  

31 (sab) de outubro  

Mulheres de 40 anos a 70 

anos a cada 5 anos 
¥1.000 

※1 A despesa do exame dependendo do caso poderá ser gratuíto, variará conforme a idade, o estado familiar. 

※2 Os dias adiados ou período de espera p/ a realização, serão anunciados no Koho Gotemba ou HP da cidade 

apos a decisão. 

※3 Por motivo de adiamento sem previsão de quando será realizado o exame de câncer de pulmão e exame de 

tuberculose, não poderá distribuir o kit do recipiente. As pessoas interessadas em prestar o exame procure a 

instituição médica próxima ou posto de saúde. 

 

Serão alteradas as datas dos exames por motivo de prevenção da propagação do novo Corona Virus. Antes de 

fazer a consulta, verifique as novas informações. 

HP https://www.city.gotemba.1g.jp/kenkou/c-1/c-1-4/1795.html 

 

 

 

 

3.Proprietários que criam cães, respeitem as regras e tenham uma vida agradável com cães 
                                              Setor do Meio Ambiente (Kankyo-ka) ☎(83)1603 

Vamos registrar 

Cachorro com 90 dias após o nascimento é necessário fazer o registro dentro de 30 dias na prefeitura. 

Vamos prestar a vacinação Anti-rábica 

É necessário tomar a vacina 1 vez ao ano. 

Sempre portar a plaqueta de registro e comprovante da vacinação 

No momento do registro do cão na prefeitura, será distribuída a plaqueta e após receber a vacina, entregará o 

comprovante (ambas as plaquetas de metais) . 

Caso não cumprir estes 3 regulamentos, estará violando a Lei de Prevenção da Raiva, há risco de ser punido. 

Maiores detalhes, acompanhe o Home Page da cidade ou peça informação no Setor do Meio Ambiente. 

Vacina  anti-rábica coletiva 

Será realizado a vacinação anti-rabica coletiva, verifique o dia e local conveniente e receba a vacina. 

Caso não houver dias convenientes ou o estado de saúde esteja instável, procure o veterinário e receba a vacina. 

O que levar   

① Caderneta do cachorro 

② Comunicado da vacina (hagaki) 

③ Taxa de vacinação (3.500 ienes para cada cão) 



  Atenção!  

●Taxa de vacinação foi alterada para 3.500 ienes  

●Em caso de novo registro,a taxa de registro para cada cão será necessário a taxa de 3.000 ienes  

●Comparecimento da pessoa que possa segurar o cachorro na hora da vacina. 

●Venha com o valor da taxa exata, para não precisar de troco. 

●Haverá mesmo com chuva 

※Dependendo da situação do estado da infecção do Novo Virus de Corona há probabilidade de ser cancelada. 

 

4.Ítens a observar no uso do Smart IC de Komakado inaugurado no dia 28 de março 
2. O Smart IC de Komakado é para usuário do cartão ETC. Observe se o cartão estáa bem introduzido no 

aparelho do ETC. 

3. Prossiga lentamente até a barra abrir e fechar. Pare quando estiver na posição de parada. 

4. A barra de abertura e fechamento e aberta e fechada uma a uma. Se houver um veículo a sua frente, verifique     
se a barra de abertura e fechamento está fechada depois de passar o veículo da sua frente e prossiga para a 

posição de parada. 

5. Se a barra de abrir/fechar abrir, verifique a segurança e comece a se mover. 

  ※ Se você cometer algum erro, entre em contato com a equipe usando o interfone próximo a barra de 

abertura/fechamento. Não de a ré, retorne com segurança segundo a orientação da equipe. 

 ※ Após entrar na estrada, não poderá usar a área do estacionamento do Parking Área do Komakado IC. Use o 

Parking Área que desce (para Nagoya). Não há Parking Área da subida (para Tóquio) 

Informações :Escritório de Promoção da Via Expressa Tomei Nova (Shin Tomei Sokushinshitsu)  ☎(82)4330 

 

5.Vamos criar gatos corretamente 

Tem aumentado problemas por causa de gatos criados soltos; 

Cumprir as regras abaixo ao criar gatos. 

① Criar a vida toda ... Caso jogar o animal de estimação é crime por Lei. 

② Criar dentro de casa ... Poderá proteger de acidentes, contágios e brigas entre gatos. 

③ Ter consideração na Lei de infertilização... Como a fertilidade e alta, dentro de 1 ano e meio poderá 

aumentar mais de 30 gatos. 

④ Usar a coleira ou placa com dados de identificação ...  Caso se perder, poderá encontrar rápido. 

Informações : Setor do Meio Ambiente (Kankyoka)  ☎(83)1603 

 

6. Seção de objetos usados (Eco House ☎(88)3337) 
◎Para doar  

☆3 tipos de mesinhas  ☆10 almofadas ☆Cadeira para escritório (não tem encosto)       ....  gratuíto 

☆Berço  ☆Escrivaninha    ... preço à combinar 

☆Piano eletrônico      ...preço estabelecido 

◎Procura-se  

☆Processador de alimentos    ☆Desumidificador    ☆Aquecedor tipo daruma (foogo a lenha) ...gratuíto 

☆Piano com luz no teclado   Bicicleta (26 ou 27 polegadas)    ...Acima preço à combinar 

※Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

 

7.Informação da biblioteca pública do mês de maio  ☎(82)0391 
Funcionamento : 9:00 às 21:00     Feriado : dia 7 (qui), 11 (seg), 18 (seg) e 25 (seg)  

●Book Start  No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro  

             livro infantil. ------- dia 7 (qui) e dia 20 (qua)   ( Posto de Saúde) 

●OHANASHI HIROBA -------- Por enquanto não haverá. 

●Leituras de livros para pais e crianças ----Por enquanto não haverá. 

●Reciclagem de livros usados --------dia 17 (dom) à partir das 9:00 ~ 18:00 (Poderão ganhar livros que 

lhe-interesse.) 

 

 

 

 

 

 

 



8. Calendário das programações do mês de Maio 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (sex) 
Consulta para criança de 2 

anos (9:30) 

Posto de 

Saúde 
18 (seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:30) 

Posto de 

Saúde 

2 (sab) 
Consulta sobre assunto jurídico 

(13:00)(faça de reserva) 
Prefeitura 19 (ter) Seminário para bebê (13:00) 

Posto de 

Saúde 

3 (dom)   

20 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) Posto de 

Saúde 
4 (seg)   Book Start 

5 (ter)   21 (qui)   

6 (qua)   22 (sex)   

7 (qui) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) Posto de 

Saúde 

23 (sab)   

Book Start 24 (dom)   

8 (sex) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 
25 (seg) Vacinação de BCG (13:30) 

Posto de 

Saúde 

9 (sab)   26 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

10 (dom)   27 (qua) 
Exame para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

11 (seg)   28 (qui)   

12 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
29 (sex) 

Aconselhamento sobre saúde para 

adulto (9:30)(faça de reserva) 
Posto de 

Saúde 

13 (qua) 
Exame para criança de 3 anos 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 
30 (sab)   

14 (qui) Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 
31 (dom)   

15 (sex) 
Aula para gestante (9:15)  

(faça de reserva) 

Posto de 

Saúde 
Pagamento do imposto e outros do mês de Maio 
 Pagamento prático através de desconto bancário! 

Prazo do vencimento : dia 1 de junho (seg) 
●Pagamento da taxa de imposto de veículo leve 

●Pagamento de uso de água e esgoto referente o  

 controle do mês de maio 

16 (sab)   

17 (dom) 
Reciclagem de livros usados 

(9:00) 
Biblioteca 

 

★ A 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 


