
 

 

 

 

20 de Junho de 2021 

No.1395 

 

Kōhō Gotemba 

INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1.Venda de cupom de compras “Premium Coupon” 

2.Dia 25 de junho, até que em fim será realizado o Revezamento da Tocha Olímpica 

3.Tóquio Olímpiadas 2020   Realização de Corrida de Ciclismo na estrrada 

4.Iniciará a Campanha Provincial para a Segurança no Trânsito de Verão 

5.Às pessoas com dificuldades de pagamento da Taxa de Seguro de Pensão Nacional 

façam o requerimento de isenção  

6.Vamos jogar o lixo não-queimável corretamente 

7.Ajuda nas despesas de Assistência Médica para família que a mãe cuida sozinha 

8.Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337]  

9. Informação da biblioteca pública do mês de julho  

10. Calendário das programações de julho 
 

★ 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. Venda de cupom de compras “Premium Coupon” 

Divisão de Promoção de Comércio e Indústria ☎(82)4683 

 O Vale Cupom de troca será colocado em um envelope amarelo, tamanho A4, junto com o Koho Gotemba de 20 de julho enviado 

nas casas. Não jogue fora. 

Período de validade: 3 de agosto (ter) até 7 de novembro (dom) de 2021 

Maiores detalhes: Veja o site HP https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-p-info/f-p-info-01/3048.html 

Valor da venda:  

● 1 cartela, 10.000 ienes (Valor do cupom: 13.000 ienes) 

※Será possível adquirir até 2 cartelas por família.  

Composição dos tipos de cupom (por bloco) 

● Médio e pequeno porte: 8.000 ienes (500 ienes x16 cupons) 

※ Cupons comum que podem ser usados em lojas de pequeno e médio porte. 

● Cupom : 5.000 ienes (1.000 ienes x 5 cupons) 

※Disponível o uso em todas as lojas registradas. 

Como será vendido: 

● Traga o vale cupom de troca, compre no local de venda (No envelope está incluído as lojas disponíveis registradas na data atual 

de 21 de junho. O número de lojas dsiponíveis está planejada para ser de 500). 

※O cupom não poderá ser trocados por dinheiros. O mesmo se aplica se a data da expiração já passou e ele permanece sem uso. 

Local de venda: 

● Correio (Gotemba, Higashitanaka, Kamicho, Fujioka, Kouyama, Harasato, Morinokoshi, Tamaho e Takane) 

● Epi Square 

●Sun Sun Cook de Kouyama e Hotozawa 

 

Responsável da família 

Contem o cupom de troca para“Premium 

Coupon” 

Chegará no envelope amarelo 

Cupom de troca 

Lista de lojas 

https://www.gia−gotemba.com/
https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-p-info/f-p-info-01/3048.html


2. Dia 25 de junho, até que em fim será realizado o Revezamento da Tocha Olímpica 
Uma vez na vida, um momento especial, a tocha olímpica. Em Gotemba façamos queimar em nosso olhos. Neste dia poderá 

assistir ao vivo pela internet, poderá participar com a torcida de todos na sua casa. Caso for asssistir ao longo da estrada, faça o 

máximo possível ir à pé e pedimos a colaboração para a prevenção contra as novas doenças infecciosas por coronavírus. Maiores 

detalhes veja o site especial da cidade. 

※Poderá haver alterações da programação ou cancelamento dependendo da estado de contágio da doença infecciosa por 

coronavírus. 

Ao vivo pela internet  

Horário previsto da corrida: 16:22 ~ 16:58 

Percurso: Parque Chichibunomiya até perto do cruzamento do lado sul do Centro Comunitário de Ninooka 

Horário previsto para a restrição do tráfego: 14:20 ~ 17:30 

 

3.Tóquio Olímpiadas 2020   Realização de Corrida de Ciclismo na estrada 

Setor 2020 Olimpíadas e Paralimpíadas  ☎(82)7830 

24 de julho (sab)   Masculino   Horário previsto passar pela cidade: 14:00 ⁓15:00 

25 de julho (dom)  Femenina    Horário previsto passar pela cidade: 16:00 ⁓  Somente na área de Kamishibanta 

28 de julho (qua)  Masculino e femenino    Horário de partida:11:00   
※Dia 27 (ter) teste de corrida      Somente na área de Kamishibanta 
Assistir a corrida ao longo da estrada 

 Ao assistir a corrida ao longo do percurso, coopere com medidas contra as novas doenças infecciosas por coronavírus e insolação. 

Além disso, para prevenir acidentes que afetem a corrida e para assistir a corrida com segurança, siga instruções do staff , as 

regras e costumes. 

※Será informado sobre como assistir a corrida ao longo do caminho, assim que o comitê organizador do torneio emitir as 

determinações. 

Aplicações das restrições de tráfego 

 Quando a competição for realizada, veículos (incluindo bicicletas) estão proibidos de passar pelo percurso e pelas estradas 

secundárias que conduzem ao percurso. Veículos e pedestres também não podem cruzar o percurso. 

Alguns pontos são definidos para a travessia de veículos e pedestres. Use de acordo com as instruções dos organizadores. Assim 

que o veículo final passar e a segurança for confirmada, os regulamentos serão suspensos logo em seguida. 

※Para maiores detalhes, consulte o folheto distribuído pela Comissão Organizadora dos jogos. 

Programação de horário do regulamento do de trânsito da cidade: 

24 de julho (sab)   12:20 ⁓18:20 

25 de julho (dom)  14:40 ⁓18:05 

27 de julho (ter)   13:45 ⁓17:30 

28 de julho (qua)  10:15 ⁓17:50 

   

 

4.Iniciará a Campanha Provincial para a Segurança no Trânsito de Verão 

  À partir do dia 1 (qui) à 10 (sab) de julho, durante 10 dias, iniciará a campanha sobre o lema da cidade  “Devolver a 

carta de motorista por sua vontade, aumentará companheiros e diminuirá tragédias”. 

  Durante a campanha , cada bairro, os orientadores no trânsito・Associação da Segurança no Trânsito・Polícia e outros grupos, 

se unirão para reduzir nem que seja 1 caso de acidente de trânsito, empenhando-se nas atividades através do informativo da cidade 

e propaganda para esclarecimentos nas ruas da cidade. 

4 pontos em ênfase da Campanha de Segurança de tráfego de verão  

◆Prevenção contra acidente de trânsito de pedestres.  

◆Promoção de utilização de bicicleta e veículo de 2 rodas com segurança. 

◆Erradicação em dirigir embriagado. 

◆Uso dos cintos de segurança e cadeira de criança em todos os bancos, incluindo o banco traseiro.(Tema principal da cidade) 

Informações: Setor de Segurança para Sobrevivência (KURASHI NO ANZEN KA) ☎(82)4123 

 

5.Às pessoas com dificuldades de pagamento da Taxa de Seguro de Pensão Nacional façam o 
requerimento de isenção  

Escritório de Pensão Nacional de Numazu (Numazu Nenkin Jimusho) ☎055(921)2201 

Divisão de Seguro Nacional de Saúde e Pensão (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4122  

●Tipos de isenção e para quem: 

① Isenção total ou parcial da taxa 

A própria  pessoa・ conjuge ・ representante da família, que cada um deles tenham uma renda do ano anterior abaixo de um 

certo valor. 

② Adiamento do pagamento da taxa 

Pessoa com a idade abaixo de 50 anos ・cônjuge, que cada um deles tenham uma renda do ano anterior abaixo de um certo 

valor. 

Data de recepção referente ao Ano 2021 (R3): À partir do dia 1 de julho (qui) 

Período de isenção e adiamento referente ao Ano 2021 (R3): À partir do mês de julho deste ano até junho do ano 2022 (R4). 

Página especial da ciadade do Campeonato Tóquio 2020 
HP  

https://2020games.spotogotemba.com 

https://2020games.spotogotemba.com/


●Aos estudantes com renda inferior a 1.280.000 ienes (Pagamento especial para estudante) 

Início de recepção referente ao ano 2021(R3): à partir de 1 de abril (estamos aceitando a qualquer momento) 

Período de isenção e adiamento referente ao Ano 2021 (R3): À partir do mês de julho deste ano até junho do ano 2022 

●Ítens comuns 

O que levar 

・O que levar: My Number ou algo que conste o número de cadastro de pensão 

・Documento de identificação 

・Comprovante do desligamento do trabalho (Rishokuhyo) somente às pessoas desempregadas 

・Aos estudantes que for requerer o “Pagamento especial para estudante”, trazer carteira de estudante ou certificado de 

matriculado na escola. 

※Durante o período que foi aprovado o requerimento da isenção, adiamento ou pagamento especial para estudante,será 

adicionado ao período de qualificação para receber a pensão. Caso nao contribuir e deixar de requerer, não será adicionado. 

※Referente ao período passado, poderá requerer até 2 anos e 1 mês retroativos à partir do dia em que for solicitar.  

※Será necessário comprovar a renda através da declaração de renda. 

Aos que estão com dificuldades do pagamento devido a propagação do novo coronavirus, há procedimento especial 

extraordinário 

Maiores informações veja o site do Órgão de Pensão Nacional    

 

6. Vamos jogar o lixo não-queimável corretamente 
 No local da coleta de lixo temos visto frequentemente que dentro do saco de lixo não-queimável (cor azul) há saco plástico, 

material de plástico e couro que são lixos queimáveis, e também eletrodoméstico de porte pequeno, materiais recicláveis tais 

como metais e lixo de grande porte misturados. 

 Também pregos percevejos, clipes, produtos metálicos pequenos, faca de cozinha, faca, lâmina de cortador tem sido jogados 

diretamente no contêiner para metais (marrom). Esses tipos de materiais devem ser embrulhados e jogar no saco de lixo não-

queimável (azul) e amarre a boca quando for jogar. 

 Maiores detalhes veja o Livro Guia de Redução de Lixos. Caso houver dúvidas, entre em contato no Setor do Meio Ambiente. 

Livro Guia de Redução de Lixos  → 

Informações: Setor do Meio Ambiente (Kankyo ka) ☎(88)0530 

 

7.Ajuda nas despesas de Assistência Médica para família que a mãe cuida sozinha  
Na despesa da consulta médica prestada com o uso do seguro, o restante que a própria pessoa terá que arcar, haverá subsídio 

total.(Exceto as despesas das refeições quando forem internados). 

Para quem: Para mãe sozinha que cuida da família ou pai sozinho que cuida da família, incluindo pessoas que moram juntos e 

que são dispensados do Imposto de Renda sobre os rendimentos, quem tem filhos dependentes abaixo de 20 anos e essa criança. 

O que trazer na inscrição: HOKENSHO de toda família, caderneta do banco do responsável, notificação do My Number de toda 

a família ou a notificação do My Number e documento de identificação tais como o Cartão do My Number ou Carta de 

Habilitação e outros. 

※Este subsídio haverá alteração de nome para Subsídio da despesa médica para família monoparental (Hitori oya kateitou 

iryouhi josei seido). Não haverá nenhuma alteração no conteúdo do subsídio. 

 

Informações: Divisão de Auxílio do Desenvolvimento Infantil (Kosodate Shienka)  ☎(82)4124 

 
8.Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337]  
◎Para doar  

☆Kotatsu (80 cm)  ☆TV 22 polegadas  ☆Boneca japonesa (na caixa)   

☆Boneca japonesa da festa das meninas (7 andares)  -------  acima gratuíto 

☆Tábua de Shogui (com as pedras) espessura de 17 cm   ☆Tábua de Shogui (com as pedras) espessura de 20 cm 

  ---- preço a combinar 

☆Cadeira de criança que pode ser adaptado conforme o seu crescimento     ---- preço estabelecido 

◎Procura-se  

☆Cama de casal (com colchão)   ☆Teclado de computador  ☆Kotatsu (abaixo de 75 cm) 

 ------- acima gratuíto 

※ Não será atendido por Fax e por secretária eletrônica. 

※Dados da data atual de 1 de junho. 

 

9. Informação da biblioteca pública do mês de julho  ☎(82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 19:00 

Feriado: dia 5 (seg) / 12 (seg) /19(seg) / 26 (seg)   
Dia da leitura em casa ----- dia 21 (qua)  (Toda terceira quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 9 (sex)   ※ 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. 

 



10. Calendário das programações de julho 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (qui) 
Consulta sobre assunto 

jurídico(13:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

19 (seg) 

Consulta para lactente e criança (9:30) 
Posto de 

Saúde 

2 (sex)   Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

3 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 20 (ter)   

4 (dom)   21 (qua)   

5 (seg)   22 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 

(faça reserva) 

Prefeitura 

6 (ter) Seminário para bebê (12:50) 
Posto de 

Saúde 
23 (sex)   

7 (qua)   24 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

8 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 

(faça reserva) 

Prefeitura 25 (dom)   

9 (sex) 

Exame para criança de seis meses 

(13:00) Posto de 

Saúde 

26 (seg)   

Book Start 27 (ter) 
Atendimento do horário prolongado em alguns setores 

(até 18:45) 

10 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 28 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças 10:30 
Biblioteca 

11 (dom)   29 (qui)   

12 (seg) 
Aconselhamento sobre saúde para 

adulto (9:30) (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 
30 (sex) Aula para pais (18:45) 

Posto de 

Saúde 

13 (ter) 

Exame para criança de 1 

ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

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

Atendimento do horário prolongado em alguns setores 

(até 18:45) 
~ Pagamento prático através de desconto bancário!~ 

 Prazo do vencimento : dia 2 de agosto (seg) 

● Imposto dos Capitais (Bens) Imposto do Projeto de 

Urbanização  (Koteishisanzei/Toshi Keikaku) 2ª parcela. 

● Taxa de Seguro de Saúde Nacional 

(Kokumin Kenko Hoken) 1ª parcela 

● Taxa de Água ・ Esgoto .referente ao mês de julho  

 ~ Pagamento prático através de desconto bancário!  

 

14 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças 10:30 
Biblioteca 

15 (qui) 
Consulta sobre assunto 

jurídico(10:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

16 (sex) Aula para gestante (13:00) 
Posto de 

Saúde 

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

18 (dom)   

 

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 


