
 

 

 

 

 

 

20 de Março de 2021 

No. 1389 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 
1.Informações sobre o Sistema de Apoio à Frequência Escolar  
2.Campanha Nacional de prevenção contra acidente de trânsito da primavera 
3. Seção de objetos usados 
4. Comunicado do exame preventivo de câncer do ano 2021 (Ano Reiwa 3) 

5. Feriado do atendimento do Pronto Socorro 
6. Informação da biblioteca pública do mês de abril  
7. Estudantes com mais de 20 anos, em abril faça o pedido de 「Sistema pagamento especial para os 

estudantes do Seguro de Pensão Nacional」 
8. Calendário das programações de abril 
 

 

★ 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)  ☎ 0550-82-8400 

★ 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.Informações sobre o Sistema de Apoio à Frequência Escolar 
 É um sistema de assistência aos pais de alunos que tem dificuldade de frequentar as escolas por razões financeiras, para que 

possam estudar como todos. Existem certos requisitos, como a renda familiar, que deverá ser comprovado. Portanto entre em 

contato.  

Assistência para despesa de: Materiais escolares, atividades extra curriculares, materiais escolares para os novos alunos do 

primeiro ano, despesa da merenda escolar, viagens escolares, atividades do clube, despesa de compra de óculos, etc. 

Informações : Setor de Assuntos Gerais da Educação Escolar (Kyouiku Soumuka)  Responsável do Sistema de Apoio à 

Frequência Escolar de cada escola ☎(82)4520  

 

2.Campanha Nacional de prevenção contra acidente de trânsito da primavera 
                          ~ A partir do dia 6 a 15 de abril~ 

 Setor de Segurança para Sobrevivência (Kurashi no Anzenka)  ☎(82)4123 

 As escolas primárias e ginasiais da cidade ocorrerá a cerimônia do ingresso no dia 7 de abril, as crianças irão iniciar o novo 

ano, inclusive as crianças que iniciarão a 1ª série irão fazer a caminhada de ida e volta da sua casa a escola com muita tensão . 

Para evitar que aconteça trágico acidente com a criança, pedimos aos motoristas ao percorrer ao redor da escola ou no percurso 

da caminhada para escola, dirigir com cautela. Sempre estar atento com criança que saia na rua de repente. 

●Principais ítens de reforço da campanha  

① Garantir a segurança do pedestre na rua, primeiramente as crianças e idosos 

② Uso de bicicleta com segurança. 

③ Execução para a segurança no volante dos motoristas de idades avançadas. 

④ Promoção do uso de materiais reflexivos. (Princípio da cidade) 
 

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

◎Para doar  

☆Ferro de passar roupa sem fio ☆Enfeite do dia das meninas (de degrau e em vitrine)  ☆Sofá para 1 pessoa 

☆Kotatsu quadrado  ☆Colchão para cama semi casal (vermelho / azul)   ☆Escrivania parqa estudante (2)   
☆Banco de carro para criança  ☆TORSO                ....Acima gratuíto 

☆Raquete de tenis  de campo (koushiki)  ☆Taco de golfe de terreno (ground golf)     ...Preço à combinar      

◎Procura-se  

☆Kotatsu quadrado pequeno   ☆Placa tipo A             .....Acima gratuíto 

 ☆Violão     ☆Uniforme de Educação Física de Kōyama Shōgakkō    ........Acima preço à combinar 

※Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

https://www.gia−gotemba.com/


4.Comunicado do exame preventivo de câncer do ano 2021 (Ano Reiwa 3)    
                                    Setor de Promoção da Saúde  (Kenko Suishin-ka) ☎(70)7765 

 O câncer é a principal causa de morte no Japão, e o número de mortes aumenta ano a ano. No entanto, os avanços no 

diagnóstico e no tratamento aumentaram o número de "cânceres" que podem ser curados por detecção e tratamento precoces. 

O câncer progride quase sem sintomas subjetivos. Para detecção precoces e tratamento do câncer, faça exames médicos 

regulares, mesmo que não tenha sintomas.  

 

Tipos de exames Período previsto Idades correspondentes Locais de exame Taxa  

Exame de câncer de 

pulmão/tuberculose 

(Exame radiológico do 

tórax) 

Setembro a outubro Acima de 30 anos 
Veículo de exame coletiva 

circular Sawayakago  
Gratuíto 

Exame de câncer de 

intestino  
Setembro a outubro Acima de 30 anos 

・Locais de exame de 

pulmão 

・Hoken Center  

・Distribuicao do kit do 

recipiente em instituições 

médicas determinadas 

¥400 

Ex.de câncer de estômago 

(Exame radiológico) 
Novembro a dezembro Acima de 30 anos 

Veículo de exame coletiva 

circular Sawayakago  
¥800 

Ex.de câncer de estômago 

(Endoscópio) 

De maio até fevereiro do 

ano 2022 (Ano R4) 

Acima de 50 anos, a 

cada 2 anos de idade 

pares 

Nas instituições médicas 

determinadas 

¥3.000 

Ex.de câncer de mama 

(Mamografia e visual e 

palpação) 

De abril até março do 

ano 2022 (Ano R4) 

Mulheres acima de 40 

anos de idade pares 
¥1.600 

Ex.de câncer de útero 

(Papanicolau) 

De abril até março do 

ano 2022 (Ano R4) 

Mulheres acima de 20 

anos 

¥1.000 

(cervix 

uterino) 

¥1.500  

(cervix 

uterino/cor

poral) 

Ex.de virus de hepatite 
De abril até março do 

ano 2022 (Ano R4) 

À partir de 40 anos e 

que nunca prestou o 

exame 

¥900 

Exame de câncer da 

próstata 
De julho a novembro 

Homens acima de 50 

anos  
¥1.000 

Exame de osteoporose  De setembro a outubro  
Mulheres de 40 anos a 

70 anos a cada 5 anos 
¥1.000 

※À partir do ano 2021(R3) será alterado a idade correspondente do exame de câncer de estômago (Endoscópio) para cada 2 anos 

(pessoas de idades de números pares). 

Atenção! 

●Para tomar a nova vacina contra o coronavírus, o horário foi alterado com relação ao esquema usual. 

●O horário programado pode mudar dependendo da situação da nova infecção por coronavírus. 

As mudanças serão comunicadas a qualquer momento no Informativo público de Koho Gotemba e nos sites.  

●Os detalhes do exame serão notificadas ao solicitante com antecedência.(Se você esqueceu de se inscrever, entre  em contato com 

o Setor de Promoção da Saúde). 

●De 1º de abril até 31 de março do ano 2022 (Ano R4), as pessoas de idade correspondente podem fazer os exames médicos.  

●O pagamento podem ser gratuíto dependendo da idade e das condições do lar. 
●Será informado sobre o horário de exames de saúde específicos e exames de saúde para os idosos no Koho Gotemba 
 

 

5.Feriado do atendimento do Pronto Socorro  

Dia 8 de abril (quinta-feira) das 18:00 até o dia 9 (sexta-feira) 8:00 da manhã. 

Hospital plantão: Fuji Byouin   

Informações：Pronto Socorro (Kyukyuiryou-ka) ☎(83)1111   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Informação da biblioteca pública do mês de abril  ☎(82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 19:00 
Feriado: dia 5(seg) / 12 (seg) /19 (seg) / 26 (seg)   ※Todas as segundas-feiras 

Dia da leitura em casa ----- dia 21 (qua)  (Toda terceira quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 9 (sex)   À partir das 13:30 

※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro livro infantil. (Posto de Saúde) 

●Espaço para leitura (Ohanashi Hiroba) ----- Todos os sábados      À partir das 14:30 

●Leituras de livros para pais e crianças -----  dia 14 (qua) / 28 (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. 
●Comunicado da alteração dos locais da Biblioteca volante ÔNIBUS LIONS GO 
À partir de abril haverá alterações em uma parte dos locais e horários da Biblioteca volante, o percurso dos dias ① e ② 
serão alternados. O quadro da programação será publicado no Home page. ※Locais grifados em 2 linhas abaixo. 

Alteração do dia e frequência da distribuição do Book Start 

 Até agora era distribuído o livro ilustrado para mãe e criança no dia do exame criança de 6 meses na primeira e terceira 

quarta-feira do mês, porém, com a alteração do exame para criança de 6 meses, por um período a distribuição será somente na 

segunda sexta-feira do mês. 
 

7. Estudantes com mais de 20 anos, em abril faça o pedido de 「Sistema pagamento especial para os 

estudantes do Seguro de Pensão Nacional」 
Setor de Seguro de Pensão Nacional (Kokuho Nenkin ka)  ☎(82)4122 

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

          (Nihon Nenkin Kikou Numazu Nenkin Jimusho) 

 Para todas as pessoas acima de 20 anos de idade e abaixo de 60 anos de idade devem se inscrever-se e tem a obrigação de 

contribuir com a taxa de Pensão Nacional, porém, aos estudantes caso tenha dificuldade de fazer o pagamento, poderão fazer o 

pedido de “Sistema pagamento especial para os estudantes”, com isso poder ser adiado o pagamento da contribuição. 

●Para quem: Estudantes maiores de 20 anos de idade, matriculado na universidade, curso profissionalizante à nível 

universitário, escola profissionalizante, etc, com renda anual do ano anterior abaixo de ¥1.280.000. 

●Período de aprovação: À partir de abril até março do ano fiscal pertencente. 

※ Enquanto for estudante, há necessidade de inscrever-se anualmente. 

●Forma de Inscrição:     

① Caso for inscrever pela primeira vez 

Faça a inscrição à partir do dia 1 de abril comparecendo na prefeitura ou escritório de Serviço de Pensão Nacional. 

O que levar:  

○ Cópia (frente e verso) da Identidade do estudante, algo que comprova o de período de escolaridade ou o Comprovante de 

estudante (original). 

○ Cartão do My Number ou Caderneta de Pensão  

② Caso for renovar 

Para as pessoas que foram aprovadas neste “Sistema pagamento especial para os estudantes” no ano anterior, será enviado 

um comunicado (Hagaki)para fazer o requerimento, no começo do mês de abril. Preencha os dados necessários e envie de volta. 

Caso não receber nenhum comunicado (Hagaki), proceda da mesma forma ① (inscrição pela primeira vez). 

※Por motivo de ir ao ensino superior e prorrogar o período de estudante, será necessário uma nova inscrição. 

 Dias 
Horários e Locais 

10:00 ~ 10:45 11:00 ~ 11:45 13:15 ~ 14:00 14:15 ~ 15:00 15:15 ~ 16:00 

① 

(ter) TAKANE GAKUEN 
TAKANE DAIICHI 

HOIKUEN 

TAMAHO DAIYON 

DANCHI  

NAKABATA 

NISHIKU 

SANNÖGUMI 

TAMAHO DAINI 

DANCHI 

(qua) 
HARASATO 

DAIICHI HOIKUEN 

DAIICHI GREEN 

TOWN 

MACHIYAKU 

IKENODAIRA 

KÖYAMA NINTEI 

KODOMOEN 

FUJIMIHARAKU 

SHUKAIJO 

 

(qui) 

HARASATO 

DAINI HOIKUEN 

HARASATO NISHI 

YOCHIEN 

SUGINAZAWA 

KOMINKAN 

KAYANOKIKU 

BÖSAIHIROBA 

HIGASHITANAKAKU 

CHUO KÖMINKAN 

(sex) TAMAHO YÖCHIEN 
TAMAHO DAIICHI 

HOIKUEN 

FUJISAN SHIMIN NO 

SALON 

「KEYAKIKAN」 

GOTEMBA 

DANCHI 

TAKANE  

SHÖGAKKÖ 

②  

 (ter) 
TAKANE DAINI 

HOIKUEN 

HIGASHI 

HOIKUEN 

KAMIKOBAYASHI 

BUNKÖ 
SAKURA KOUEN 

INNO SHOUGAKKO 

HOUKAGO 

JIDO KURABU 

(qua) INNO KODOMOEN 

NAKABATA 

MINAMIKU 

KÖMINKAN 

NAGAHARA CHIKU 

KÖMINKAN 

ÖSAKAKU 

KOMISEN 

KÖYAMAKU 

KOMINKAN 

(qui) ÖSAWA  ICHIKUMI 

MORINOKOSHI 

YOCHIEN 

 

HARASATO YÖCHIEN 
FUTABA 

HOIKUEN 

KITABATA DAINI 

KÖMINKAN 

(ter) 

KÖYAMA CHIKU 

SHOUGAI GAKUSHU 
CENTER 「KUSUNOKI」 

KAMADO YOCHIEN 

FUJISAN SHIMIN NO 

SALON 

「KEYAKIKAN」 

FUJIOKA 

YÖCHIEN 

KOYAMA 

SHOUGAKKO 



8. Calendário das programações de abril 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (qui) 
Consulta sobre assunto 

Jurídico(13:00)(faça reserva) 
Prefeitura 17 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

2 (sex)   18 (dom)   

3 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 19 (seg) 
Consulta para lactente e 

criança (9:30) 

Posto de 

Saúde 

4 (dom)   20 (ter) 
Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

5 (seg)   21 (qua)   

6 (ter) 
Exame para criança de 1  

ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
22 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 
(faça reserva) 

Prefeitura 

7 (qua)   23 (sex) 
Consulta sobre saúde para 

criança de 2 anos (13:15) 
Posto de 
Saúde 

8 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 
(faça reserva) 

Prefeitura 24 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

Feriado do Pronto Socorro (Atendimento no 

Fuji Byouin no dia 8 (qui) à partir 

da 18:00 até 8:00 do dia 9 (sex)) 

25 (dom)   

9 (sex) 

Exame para criança de seis 

meses (13:00) 

Posto de 

Saúde 
26 (seg) 

Consulta sobre saúde para 

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

Saúde 

Book Start 
Posto de 

Saúde 
Vacinação de BCG (13:30) 

Posto de 

Saúde 

10 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 27 (ter) 
Exame para criança de 1  

ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

11 (dom)   28 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

12 (seg)   29 (qui)   

13 (ter) 
Seminário para bebê  

(12:50) 

Posto de 

Saúde 
30 (sex)   

14 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca Pagamento do imposto  

Pagamento prático através de desconto bancário! 
 Prazo do vencimento: 30 de abril (sex) 

Imposto sobre propriedades (Koteishisanzei) / Imposto 

para propriedades que pertencem a área do planejamento e 

projeto da cidade (Toshi Keikakuzei) 1ª cota 

15 (qui) 
Consulta sobre assunto 
Jurídico(10:00)(faça reserva) 

Prefeitura 

16 (sex) 
Aula para gestante (13:00) 
(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

★ A TRADUÇÃO DO KOHO GOTEMBA FOI FEITA PELOS VOLUNTÁRIOS DA GIA, K.R. 

 

 

 

GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 

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


