
 

 

 

 

20 de Dezembro de 2020 

No.1383 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 
1.Redução de taxa do Imposto Nacional de Seguro de Saúde・Seguro Médico para Idosos・  

Seguro de Assistência de Enfermagem 

2. Utilize o Central de Serviço em Frente da Estação 

3. Distribuição do formulário para requerer o exame da cidade do ano 2021 (Reiwa 3)   

4. Seção de objetos usados 

5. Informação da biblioteca pública do mês de janeiro 

6. Calendário das programações de janeiro 

 

***************************************************************************************                 

XXI Maratona de Revezamento das cidades de Shizuoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo lugar com uma ótima corrida! 

Obrigado a todos os atletas por seu entusiasmo e energia. 

Estádio de Atletismo do Kusanagi  (5 de dezembro)  

 

****************************************************************************************** 

★ 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.Redução de taxa do Imposto Nacional de Seguro de Saúde・ Seguro Médico 
para Idosos・ Seguro de Assistência de Enfermagem 
 Devido ao impacto do Novo coronavírus, a renda comercial diminui e outros, e, se determinadas condições 
forem atendidas, o Imposto Nacional de Seguro de Saúde, Seguro Médico para Idosos e Seguro de Assistência de 
Enfermagem serão isentos ou parcialmente reduzidos. 
※Aquisição de renda / renda imobiliária / renda florestal / renda salarial 
●Imposto Nacional de Seguro de Saúde・Seguro Médico para Idosos 
Condições de isenção: 
Devido a infecção por novo coronavírus: 
① Se o chefe da família morrer ou ficar gravemente doente. 
② A renda comercial do chefe da família diminuir, e se todos os ítens a seguir (A ) ～ C) forem aplicáveis. 
A)  Caso a renda de uma das receitas comerciais do chefe da família no 2⁰ ano do decreto diminua em mais de 
três décimos do prêmio ano decreto. 
B)  Valor total da renda do chefe ds família primeiro ano do decreto e de 10 milhões de ienes ou menos. 
C)  Caso a receita do chefe da família diminua e o valor total da receita no primeiro ano do decreto que não seja 
4 milhões ou menos. 
●Seguro de Assistência de Enfermagem 
Condições de isenção: 
Devido a infecção por novo coronavírus: 
① Se o principal mantenedor da subsistência morrer ou sofrer grave devido a nova infecção 
② A renda comercial do principal do mantenedor da subsistência diminuir, e se todos os ítens a seguir sejam 
verdadeiros. 
A) A receita de um dos principais mantenedores do sustento no segundo ano do decreto foi diminuido em três 
décimos ou mais em comparação com o primeiro ano do decreto 
B) Valor total da renda do mantenedor no primeiro ano do decreto é de 4 milhões ienes ou menos. 
※A pessoa que pertence ao mesmo domicílio que o segurado recebe a isenção e principalmente mantem o 
sustento do domicílio. 
Prazo de inscrição: Até o 1⁰ de março do ano Reiwa 3  (Ano 2021)  
Informações: Setor de seguro de saúde e Pensão Macionaol (Kokuho Nenkin-Ka) ☎(83)1255  ☎(82)4188 

            Setor de Assistência aos idosos (Choju Fukushi-Ka) ☎(82)4134 

 

2. Utilize o Central de Serviço em Frente da Estação   
                                              Central de Serviço em Frente da Estação ☎(83)8280 
 Estamos atendendo para facilitar os moradores desta rendondeza, e aos que utilizam a ferrovia, e também para 
diminuir o congestionamento na prefeitura. Principalmente uma parte do servico, relacionada ao Setor de 
Registro. 
 E também temos jornais informativos da cidade e panfletos, utilizem-os.  
●O que poderá ser feito na Central de Serviço em Frente da Estação 
♦Fornecimento do Atestado Residencial 
♦Alteração de endereço 
♦Registro de carimbo e fornecimento de comprovante 
♦Cadastro e cancelamento do Seguro Nacional de Saúde ou Seguro Médico para Idosos 
♦Pagamento relacionada ao imposto e fornecimnento de documentos relacionadas ao impostos 
 
●Pedimos a colaboração no comparecimento 
No momento do requerimento de documento no balcão estamos pedindo a colaboração da apresentação de 
documento de identificação para evitar problemas de fraudes. Ao comparecer, venha acompanhado de um dos 
documentos citados abaixo. 
Documento de identificação:   
1 documento (Carteira de Habilitação, Cartão My Number ou outros fornecido pelo Órgão oficial com foto) 
2 ou mais documento (Cartão de Seguro de Saúde ou Caderneta de Pensão ou outros) 
Em caso de uma outra pessoa comparecer no seu lugar, há necessidade do documento de autorização e 
documento de identificação do autorizado. Maiores detalhes, peça informações. 
 
 

 

 

 

Fica situada em frente da praça da saída 
lado Fujisan da estação de Gotemba 



3.Distribuição do formulário para requerer o exame da cidade do ano 2021 

(Reiwa 3)  
No ano 2021, o formulário para requerer o exame será enviado pelo correio para cada casa. 

 Preencher o tipo de exame que deseja prestar de toda a familia e colocar na caixa postal. Será enviado o 
formulário relativo no prazo de 2 semanas antes de iniciar o exame.  
Informações: Posto de Saúde (Kenko Suishinka) ☎(70)7765 
 
4.Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337] 
●Para doar 
★Bicicleta  ★ Banco de criança para carro   ★Trainer musculatura abdominal 
★Máquina de tecer chinelo de pano  ★Máquina de massagem elétrica  ★Piano elétrico  
★Mesa e prateleira de computador  ★Randoseru (pink)-------- acima gratuíto 
★Pequeno Kotatsu -------- preço a combinar  
★Máquina de massagem elétrica--------preço estabelecido                                                                                                 
●Procura-se  
 ★Cama de enfermagem  ★Carrinho de idoso   -------- gratuíto 
 ★Bicicleta elétrica  ★Metronomo -------- preço a combinar. 
※ Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

 

5. Informação da biblioteca pública do mês de janeiro ☎(82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 19:00   
Feriado: dia 1 (sex) ~ 4 (seg) /12 (ter) / 18 (seg) / 25 (seg) 
Dia da leitura em casa ----- dia 20 (qua)  (Toda 3ᵃ quarta-feira do mês) 
●Book Start ------- dia 6 (qua) e dia 20 (qua) ※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças 

receberão o seu primeiro livro infantil. (Posto de Saúde) 
●OHANASHI HIROBA ----- Todos os sábados, exceto no dia 2 (sab).   À partir das 14:30 
●Leituras de livros para pais e crianças -----  dia 13 (qua) / 27 (qua) à partir das 10:30 ※Leitura de livro 
ilustrado. 
※ Os dias de Reciclagem de livros usados passou a permanecer fixo no “Espaço de Reciclagem de Livros”. Está 

localizada antes da sala audiovisual dentro da Biblioteca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Calendário das programações de janeiro 
Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (sex) Ano Novo  19 (ter) Seminário para bebê (12:50) 
Posto de 

Saúde 

2 (sab)   

20 (qua) 

Exame para criança de seis meses 

(13:15) 

Posto de 

Saúde 

3 (dom)   Book Start Biblioteca 

4 (seg) 

Reabertura do funcionamento da 

prefeitura 
 21 (qui)   

Consulta sobre assunto  

jurídico (13:00) (faça reserva) 
Prefeitura 22 (sex)   

5 (ter) 

Suporte para mãe com bebê de menos de 

1 ano para medir peso (9:30) 

Posto de 

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

Seminário para bebê (12:50) 
Health Care 

Center 
24 (dom)   

6 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
25 (seg) 

Consulta sobre saúde para adultos (9:30) 

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

Book Start Biblioteca Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

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

Saúde 
26 (ter) 

Exame para criança de  

1 ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

8 (sex) 
Consulta para criança 

de 2 anos (13:15) 

Posto de 

Saúde 
27 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

9 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 
Exame para criança de  

3 anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

10 (dom)   28 (qui) 
Aconselhamento da Saúde Psicológica 

(10:00)(faça reserva) 
Posto de 

Saúde 

11 (seg)   29 (sex)   

12 (ter) 
Exame para criança de  

1 ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

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

13 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 31 (dom)   

Exame para criança de  

3 anos (13:00) 

Posto de 

Saúde Pagamento do imposto e outros, referente ao mês de 

Janeiro e Fevereiro 

Prazo do vencimento: dia 4 de janeiro (seg) 

● Seguro de Assistência Médica ao Idoso (Koki Koreisha 

Iryo Hoken) 5ª cota 

Prazo do vencimento: dia 1⁰ de fevereiro (seg) 

● Imposto municipal e provincial (Shikenminzei) 4ª cota 

● Seguro de Saúde Nacional (Kokumin Kenko Hoken) 7 

cota 

● Seguro de Assistência Médica ao Iidoso (Koki Koreisha 

Iryo Hoken) 6ª cota 
● Pagamento de uso de água e esgoto referente ao controle 

do mês de janeiro 

14 (qui) 
Aconselhamento da Saúde Psicológica 

(10:00) (faça reserva) Prefeitura 

15 (sex) 

Consulta sobre assunto  

jurídico (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

Aula para gestante (13:00) (faça 

reserva) 

Posto de 

Saúde 

16 (sab)   

17 (dom)   

18 (seg) 
Consulta para lactente e criança 

(9:30) 

Posto de 

Saúde 

 

★ 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 


