
 
 
 
 
 

 

20 de Julho de 2021 

No.1397 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～ CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE ～ 
 

1. Comunicado sobre confirmação atual do Subsídio para Sustentar o Menor  

2. Exame dentário para adulto 

3. Novas maneiras de escalar o Monte Fuji na Era Corona 

4. Comunicado sobre a isenção da taxa de Seguro Assistência (Kaigo Hoken) 

5 Seção de objetos usados 

6. Informação da biblioteca pública do mês de agosto 

7. Calendário das programações de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ 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/ 

Corrida doRevezamento da Tocha  
(25 de junho) 



1.Comunicado sobre confirmação atual do Subsídio para Sustentar o Menor  

 Este Subsídio para Sustentar o Menor (Jido Fuyo Teate) será fornecido para famílias monoparentais que sustentam o 

menor de até 18 anos. As pessoas que recebem este subsídio há necessidade de fazer o trâmite de confirmação atual, caso 

não fizer, à partir de novembro não receberá consecutivamente, portanto façam o trâmite sem falta (Às pessoas 

correspondentes serão enviado o comunicado no final do mês de julho). 

Beneficiário : Mãe, pai ou responsável que cuida de criança sozinho que enquadram nos ítens abaixo de ①~⑧ 

①Pais divorciados  ②Viúvos (as) ou sem notícias de vida ou morte  ③Pai ou mãe com problema de saúde grave  

④Pai ou mãe com mais de 1 ano de prisão  ⑤Pai ou mãe que abandonou há mais de 1 ano  ⑥Nascimento da 

criança sem ter o matrimônio  ⑦Criança abandonada e que não se sabe se tem pai ou mãe  ⑧Pai ou mãe que sofre 

por violência doméstica e que recebeu ordem de proteção. 

O beneficiário, caso estiver recebendo o seguro de aposentadoria ou algum benefício especial a parte, ou  dependendo da 

renda, não poderá receber. 

Informações e procedimentos : À partir do dia 2 (seg) à 31 (ter) de agosto 

                             Setor do Auxílio Infantil (Kosodate Shienka) ☎(82)4124 

 

 

2.Exame dentário para adulto  

 A maioria das pessoas ao ultrapassar os 40 anos de idade, um dos maiores motivos de perda dos dentes são a piorréia do 

alvéolo dentário. Muitas vezes a poiorréia se desenvolve sem sintomas. Faça o exame dentário para ter conhecimento do 

estado dos seus dentes e gengiva e prevenir das anormalidades. 

Data: À partir de 2 (seg) de agosto à 30 (ter) de novembro  

Locais: 33 estabelecimentos odontológicos da cidade 

Para quem: Para pessoas que completarão a idade de 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 anos no ano fiscal de 2021 (Reiwa Ano 3) e 

que não estão em tratamento contínuo. 

※Às pessoas correspondentes serão enviado o aviso por correspondência. 

Taxa: 700 ienes 

※Pessoas de idade escolar japonesa com 70 anos, pertencentes de família que recebe a ajuda de subsistência ou 

pertencentes de família que está isento de imposto residencial referente a renda do ano anterior, a taxa será gratuíta. 

Informações : Posto de saûde  (Kenko Suishinka)  ☎(70)7765 

 

 

3.Novas maneiras de escalar o Monte Fuji na Era Corona 

 Neste verão será aberta o Monte Fuji, depois de cerca de 2 anos fechado. Aqueles que gostam de escalar o Monte Fuji, não 

deve apenas preparar os equipamentos e normas para montanhismo, mas também tomar medidas suficientes contra nova 

infecção por coronavírus.  

 Assim, na nova 5ª estação da entrada por Gotemba (Gotemba-guchi Shin Gogome) será realizada a triagem pela província. 

Além disso, na Estação Trilha do Monte Fuji, não apenas aumentará a concientização sobre o montanhismo seguro, mas 

também, será publicado “Novos modos de montanhismo no Monte Fuji na Era de Corona” para chamar a atenção e os que 

irão escalar. 

Para obter mais detalhes, cosulte o homepage.       

Site oficial do Monte Fuji 

HP http://fujisan–climb.jp 

 

Página inicial da estação da trilha do Monte Fuji 

HP http://mtfujitrailstation.com 

 

 

 

Informações : Setor de Intercâmbio de Turismo (Kanko Kouryuka)  ☎(82)4622 

 



4.Comunicado sobre a isenção da taxa de Seguro Assistência (Kaigo Hoken) 

Devido a influência da infecção do novo coronavírus, caso o segurado pertencente ao titular da família que a renda 

diminuiu e esteja correspondendo as condições, e que esteja com dificuldade de pagamento da taxa de Seguro Assistência a 

Longo Prazo, dependendo do caso, poderá ser reduzido o valor da taxa.  

●Condições correspondentes para a isenção: 

Família pertencente em que o Segurado nº 1 mantém , e caso esteja correspondendo nos ítens ① e ② 

① Caso sofrer morte por motivo de contágio do coronavirus ou lesões ou doenças graves 

② Caso corresponder nos 2 ítens citados abaixo: 

   ♦Caso a renda do ano 2021 (Reiwa 3) de empresa, assalariado, florestal ou imobiliária estiver prevista a redução de 

mais de 30% comparando ao ano 2020 (Reiwa 2). 

♦Além dos ítens citados acima que a renda anual do ano 2020 (Reiwa 2) foi abaixo de 4.000.000 ienes. 

Maiores informações, entre em contato. 

Informações : Setor da Equipe de Seguro de Assistência a Longo Prazo   

             Chosun Fukushika Kaigo Hoken Staff)  ☎(82)4134 

 

 

5. Seção de objetos usados (Ecohouse ☎(88)3337) 

●Para doar  

☆Escrivaninha escolar         ☆Cômoda       ☆Armário de cozinha      ☆Cama de casal 

☆Cadeira de carro para criança     ☆Piano com luz      ------- acima gratuíto 

☆Cômoda feita com Kiri     ------- preço à combinar 

☆Tacos para ground golf       ------- preço estabelecido 

 

● Procura-se  

☆Uniforme e bolsa do Sumire Hoikuen    ☆Roupa vermelho de Maria Youchien e uniforme de educação física 

   ------- acima gratuíto 

☆Keyboard    ☆Televisão pequena (BS)    ☆Triciclo elétrico ------- preço à combinar 

※Não será atendido por fax e por secretária eletrônica.  

※Na data atual de 2 de julho 

 

 

6. Informação da biblioteca pública do mês de agosto  ☎(82)0391 

Funcionamento: 9:00 às 19:00 

Feriado: dia 2 (seg) / 10 (ter) /16(seg) / 23(seg) / 30 (seg) 

 

Dia da leitura em casa ----- dia 18 (qua)  (Toda terceira quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 4 (qua) / 18 (qua)   ※ 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 11 (qua) / 25 (qua) à partir das 10:30  ※Leitura de livro ilustrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Calendário das programações de agosto 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (dom)   19 (qui)  
Saúde 

2 (seg) 

Consulta para suporte das mães 

(9:30) 

Posto de 

Saúde 
20 (sex)   

Consulta sobre assunto 

jurídico (13:00) (faça reserva)  
Prefeitura 21 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

3 (ter)   22 (dom)   

4 (qua) 

Exame para criança de seis meses 

(13:15) 

Posto de 

Saúde 
23 (seg) 

Consulta para lactente e criança 

(9:30) 

Posto de 

Saúde 

Book Start 
Posto de 

Saúde 
Seminário para bebê (12:50) 

Posto de 

Saúde 

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

Saúde 
24 (ter) 

Atendimento do horário prolongado em alguns 

setores (até 18:45) 

6 (sex) 
Aula para gestante (9:30) (faça 

reserva) 

Posto de 

Saúde 

Exame para criança de 1 ano e 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

7 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 25 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

8 (dom)   

26 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 

(faça reserva) 
Prefeitura 

9 (seg)   Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

10 (ter) 
Atendimento do horário prolongado em alguns 

setores (até 18:45) 
27 (sex)   

11 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 28 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

12 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 

(faça reserva) 
Prefeitura 29 (dom)   

Feriado do Pronto Socorro (Plantão: Fuji 

Byouin)☎83-3333 （18:00 ~) 
30 (seg) 

Consulta sobre saúde para adultos 

(9:30) (faça reserva) 
Posto de 

Saúde 

13 (sex) 
Feriado do Pronto Socorro (Plantão: Fuji 

Byouin)☎83-3333 （~ 8:00) 
31 (ter)   

14 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 
 Pagamento de Impostos do mês de Agosto 

Prazo do vencimento : 31 de agosto (ter) 

●Imposto Municipal e Provincial (Shikenminzei)   2ª 

parcela. 

●Taxa de Seguro de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) 2ª 

parcela 

●Seguro de assistência médica ao idoso  

(Koki Koreisha Iryo Hoken) 1ª parcela 

~ Pagamento prático dentro do prazo através de Débito 

Automático da Conta Bancária! ~ 

15 (dom)   

16 (seg) 
Consulta sobre assunto 

jurídico (10:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

17 (ter) 
Exame para criança de 1 ano e seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

18 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

Book Start 
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 


