
  

 

 

 

5 de Fevereiro de 2022 
No.1410 

 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 
1. Aviso do trabalho de Queimada na Área de Treinamento do Exército Higashi Fuji 
2. Ficará isento a contribuição de Pensão Nacional referente aos mêses antes e pós o 

parto! 
3. Cuidado com aplicativos de mercado de pulgas Online  (Flea market) 
4. Fornecimento do Subsídio para a família com criança abaixo de 18 anos  
5.Comunicado da correção  do Koho Gotemba da edição do dia 20 de janeiro 
 

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

★ 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.Aviso do trabalho de Queimada na Área de Treinamento do Exército Higashi Fuji 
 Será realizado o trabalhio de queimada na área de treinamento do Exército Higashi Fuji, para evitar o 
surgimento de incêndios e pragas. Fumaça e cinzas podem voar dependendo da direção do vento. Além 
disso,como é perigoso, a entrada na área de treinamento está interditada. 
Data de queimada: 12 de fevereiro (sáb)   Horário 9:30 ~ 16:00 
※ Se não puder ser realizado devido ao mau tempo, será transferido nesta sequência: 
13 (dom), 19 (sáb), 20 (dom), 27 (dom) de fevereiro, 6 (dom), 13 (dom), 20 (dom), 27 (dom) de março. 
Caso não for possível realizar até o dia 27 de março, a queimada será cancelada neste ano. 
Informações:Associção de Inscrição do Higashi Fuji (Higashi Fuji Iriai Kumiai) ☎(87)9510 

Seção de Relalções Públicas dmo Campo de Treinamento (Enshujo Shougaika) ☎(82)4422  
 
2.Ficará isento a contribuição de Pensão Nacional referente aos mêses antes e pós o 
parto! 
O período de isenção que for aprovado, será considerado como pagamento integral.  
Período de isenção: Para a gravidez de 1 criança...1 mês antes do dia do nascimento previsto, durante 4 meses.  
Para a gravidez de 2 ou mais crianças...3 meses antes do dia do nascimento previsto, durante 6 meses.  
※Significado do NASCIMENTO é aquele que ultrapassou 85 dias (4 meses) de gravidez (está incluido o natimorto, 
aborto, nascimento prematuro). 
Para quem: Para pessoa que está cadastrado no Seguro de Pensão Nacional “Primeiro Segurado” (aos 
autônomos ou desempregados e outros)e que o nascimento da criança seja após 1° de fevereiro de 2019. 
Aos cadastrados no Seguro da empresa ou esposa dependente do segurado, o sistema é diferente, entre 
em contato com a sua empresa ou Escritório de Pensão Nacional.  
※O trâmite da isenção da contribuição de Pensão Nacional referente ao antes e pós parto não há prazo. 
※Durante ob período que estiver isento for contribuído a pensão, será devolvida. 
Informações e requerimento: à partir de 6 meses antes da data do nascimento, traga o Cartão de My Number ou algo 
que comprove o número de Pensão Nacional, documento de identificação, Caderneta de Saúde Materno - infantil 
(Somente às pessoas que irão requerer antes do nascimento) na Divisão do Seguro Nacional de Saúde e Pensão. 
Informações:Divisão de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4122mpanha Nacional de 
※Poderá requerer também após o nascimento. 



3.Cuidado com aplicativos de mercado de pulgas Online  (Flea market) 
【Exemplo】 
Uma mulher que conheci através de um aplicativo de postagem de imagens me convidou para comprar 

uma ferramenta por 200.000 ienes porque poderia lucrar negociando opções binárias (previsão da taxa 
de câmbio). Quando decidi comprar uma ferramenta, me ofereceram um aplicativo de mercado de pulgas 
(Flea market) fazendo uma transação fictícia como forma de pagamento.  
Iria postar uma bolsa de marca no aplicativo de mercado e se você fizesse uma oferta bem sucedida por 
200.000 ienes e pagasse , teria pago pela transação. Fiz uma oferta bem sucedida pela bolsa que foi 
colocada conforme as instruções por 200.000 ienes e paguei com cartão de crédito. Depois disso, comecei 
a negociar conforme as instruções, mas não consegui ganhar dinheiro e achei que me enganaram e pedi 
que devolvesse. 
【Explicação】  
 É um método para  fazer você pagar o preço de ferramenta de negociação de história de lucros por 
aplicativos de mercado de Free market. Transações fictícias podem podem ser acusados de violar as 
regras pelo operador do aplicativo. 
【Solução】  
① Nunca aceite uma transação fictícia. 
② Não entre em uma boa  história! Saiba que não é fácil ganhar dinheiro. 
Caso tiver algum problema, procure o Centro do Consumidor da cidade para aconselhar. 
 Informações:Centro do Consumidor (Shohi Seikatsu Center) ☎(83)1629  Fax (82)4333 
 
4. Fornecimento do Subsídio para a família com criança abaixo de 18 anos 

Foi determinado uma Medida Econômica Emergencial contra a Covid-19 com um subsídio para família com criança, 
pagamento integral em uma vez no valor de 100.000 ienes por cada criança. 
Para quem: Pessoa com cadastro residencial na cidade na data de 30 de setembro de 2021 (Reiwa 3), e que esteja 
enquadrando em um dos ítens abaixo de ① ~ ③. 
① Aos pais com criança de faixa de idade nível ensino médio que nasceram entre 2 de abril de 2003 (Heisei 15) à 1º 
de abril de 2006 (Heisei 18), exceto às pessoas casadas. 
② Aos pais que receberam o Subsídio Infantil referente ao mês de setembro de 2021 (Reiwa 3) 
③ Aos pais que nasceram crianças na data entre 1º de setembro de 2021 (Reiwa 3) até 31 de março de 2022 (Reiwa 4) 

※ Pertencente ao ítem ③, as pessoas que finalizaram o trâmite do Subsídio Infantil até a data de 28 de dezembro de 
2021 (Reiwa 3)(exceto o s funcionários públicos) , não há necessidade do requerimento. 
※Pessoas com acima do limite de do abono de família não são elegíveis. 
Informação e Inscrição: Comparecer até o dia 31 de março na Divisão de Apoio de educação de criança 
(Kosodate Shienka) ☎(82)4122 ou Centro de chamada encarregada do Subsídio Especial Extraordinário 
para Família com Criança do ano 2021 (Reiwa 3 nendo Kosodate Setai Rinji Tokubetsu Kyufukin Call 
Center)  ☎ 0120(526)145. 
 
5.Comunicado da correção  do Koho Gotemba da edição do dia 20 de janeiro 
Pedimos desculpas pela informação incorreta do número de telefone da Receita Federal de Numazu da 

edição do Koho Gotemba de 20 de janeiro , no conteúdo 「Iniciará a Declaração do Imposto de Renda」. 
Incorreto  ➞ Receita Federal de Numazu ☎ 055(992)1560 
Correto    ➞ Receita Federal de Numazu ☎ 055(922)1560 
Informação: Seção de Transmissão de Atratividade 
 

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

 

 

 
Consulta gratuita para os estrangeiros 
Data: 20 de fevereiro de 2022 (domingo), 13:30～16:00 (Recepção 13:00 às 15:30) 
Local: Sun-Wel Numazu , 2ºandar (Numazu-shi, Hinode-cho 1-15) 
Consultas sobre: Assuntos Legais, Assuntos Trabalhistas, Casamento e Trâmites da Imigração, Informacões 
Administrativa da Prefeitura. 
Consultores: Advogado, Despachante de Visto, Consultor do seguro social e trabalhista e Funcionário Municipal. 
Intérpretes: Inglês, Chinês, Espanhol, Português 
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