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Kōhō Gotemba 
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Gotemba Premium Outlets (21 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/ 

about:blank


1. Auxílio de ¥100.000 para Família cujo Imposto Residencial é isento 

  

           É necessário o procedimento para receber benefícios 

 

Em meio aos efeitos prolongados da infecção causada pelo novo coronavírus, o governo determinou a concessão do auxílio 

de suporte à subsistência no valor de ¥100.000 para cada família, para que as pessoas com várias dificuldades possam 

receber prontamente o apoio para suas vidas diárias. 

Informações: Divisão de Assistência Social (Fukushika) 

 

Família elegível 

(Não poderá receber o subsídio duplicadamente em várias cidades) 

(1) Família isenta de Imposto residencial 

Na data base (10 de dezembro de 2021 R3) com 

endereço registrado em Gotemba e família cujo todos 

os membros são isentos da taxa per capita do imposto 

residencial em 2021. 

Não será elegível caso o membro da família sejam 

dependentes de familiar com renda 

tributável.(Estudantes que são dependentes dos pais ou 

pais que são dependentes do filho 

 (2) Família com alteração repentina na renda familiar 

Família em que todos os membros sofreram redução de renda 

devido a epidemia do COVID-19, e que a renda familiar 

referente de 1 ano (Valor da renda mensal após o mês de 

janeiro de 2021 (R3) x 12), se encontra em condições 

semelhantes à família isenta da taxa per capita do Imposto 

Residencial. 

Média do salário anual...Pessoa sozinha ¥930.000  

Família monoparental ¥2.040.000 

                                                                                                                               

Não poderá receber duplicadamente nos ítens (1)Família isenta de Imposto residencial e 

 (2) Família com alteração repentina na renda familiar) 

Procedimento para receber 

Para família  elegível será enviado o [Formulário de 

Confirmação] , verifique o conteúdo e envie de volta 

no envelope retorno. 

※As famílias que mudaram nesta cidade no dia 11 de 

dezembro de 2021 (R3), o procedimento será efetuado 

na cidade anterior onde morava. 

 

 Procure a prefeitura onde está registrado no momento do 

requerimento, levando consigo os documentos necessários tais 

como documento de identificação,folha de pagamento, 

comprovante do depósito da pensão, e outros tipos de renda 

junto com o [Formulário de requisição]. 

※Será publicado o formulário de requisição na página oficial 

no dia 1°de março (ter). 

 

Período de recepção do requerimento  

Até dia 30 de setembro (sexta-feira) 

Família isenta de Imposto residencial, assim que chegar o [Formulário de Confirmação] , envie-o dentro de 3 meses. 

Atenção! Tenha cuidado com fraude de transferência e fraude de informações pessoais relativos ao benefício especiais 

extraordinários para famílias isentas de impostos.  

Caso houver algum telefonema estranho, entre em contato no Centro de Consumo (Shi Shohi Seikatsu Center) 

 ☎ (83)1629 ou Delegacia de Gotemba (Gotemba Keisatsusho) ☎ (84)0110 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

2. Aviso de Imposto sobre Veículos Leves (Kei Jidousha) 
Divisão de Imposto  (Zeimuka)  ☎ (82)4128 

●Trâmite para desfazer do veículo leve 

 

O imposto de veículos leves são tributados sobre o proprietário na data de 1° de abril do ano corrente. 

  Caso venha se desfazer de uma moto ou veículo leve, e ainda não finalizou o trâmite, procure o local correto de 

atendimento para trâmite, pois, cada do tipo de veículo o local é diferente. 

 

3. Campanha de Prevenção contra Incêndio da Primavera 
Centro de Prevenção do Corpo de Bombeiro (Shoubō Hombu Yobōka)  ☎(83)0119 

À partir do dia 1° até 7 de março, haverá a campanha de prevenção contra incêndio da primavera sobre o lema: 「Passar 

as horas em casa, verificar junto com a família, cuidados com fogo」. 

 No ano 2021 (Reiwa 3) houve 26 casos de incêndios, e a principal causa do incêndio foi por motivo da  fogueira e uso do 

fogão de forma descuidada, foi incêndio que poderia ser evitado pelo manuseio descuidado  

Vamos rever o uso de fogo do dia a dia e pedimos para que cada um tome medida de prevenção. 

※Durante a campanha tocará a sirene de alerta às 20:00, não é incêndio. Desde já agradecemos pela compreensão e 

colaboração.  

 

Home page 



～7 ítens para proteger-se do incêndio residencial～ 

 

☆3 costumes diários 

○Não fumar de maneira alguma quando for dormir. 

○Vamos usar o aquecedor distantes dos objetos que tem facilidade de queimar. 

○Sempre apagar o fogo do fogão quando for afastar-se. 

 
☆4 regras a cumprir  

○Vamos instalar o alarme de incêndio, poderá precaver na hora da fuga. 

○Vamos utilizar roupa de cama e vestuários que contém material de proteção contra fogo para evitar incêndio.  

○Vamos sempre deixar preparado o extintor para poder usar a qualquer momento (início de chama).   

○Vamos sempre manter em contato com as vizinhanças para poder dar apoio as pessoas idosas e deficientes. 

 

☆Aparelho de alarme de incêndio residencial 
Proteja sua preciosa vida  
○A instalação do alarme de incêndio residencial reduz 40% do número de mortes em comparação com a não instalação.  
○A área queimada pelo fogo e a quantidade de danos são aproximadamente a metade. 
 
 4.“Semana da vacinação preventiva para crianças”   Dia 1(qua) à 7(ter) de março  

Muitas doenças doenças infecciosas as quais as crianças são suscetíveis podem ser prevenidas pela vacinação. Adquira as 

vacinas necessárias e proteja-se de doenças infecciosas ao entrar na creche e entrada escolar. Verifique o histórico de 

vacinação na Caderneta de Saúde Materno Infantil (Boshi Techō) e, caso tenha alguma vacina que não tenha sido 

completada, aproveite esta oportunidade.  

Por favor, marque uma consulta com uma instituição médica designada com antecedência e verifique o tipo e números de 

vacinas e o horário de recepção. 

Foi enviada uma notificação na época aplicável, caso não tiver em mãos o formulário pré-exame, entre em contato 

conosco. 

Informações : Divisão de Promoção à Saúde (Kenko Suishinka)  ☎(82)1111 

 

5.Seção de objetos usados (EcoHouse  ☎(88)3337) 
◎Para doar  

★Botas de patins (Branco n°23cm e 24,5cm para mulheres e preto 26cm para homens)   ★Bacia  ★Mesa estilo japonês  

vime  ★Cxesta de lixo para cachorro  ★Joogo de futon para bebe ★Eletron ★Disco voador para criança com brinquedos  

★Fita de VHS ★Soroban ★Cadeira reclinável ★Cadeirinha de suporte para bebe★Cortador de grama 

manual   ........gratuíto 

★Ventilador com função de ar quente    .......preço a combinar 

★Uniforme do colegial ★Berço ★Cômoda japonesa ★Escrivaninha para estudo com cadeira 

★Suporte de gás de 2 bocas   ........... .preço à cobrar 

◎Procura-se     

★Roupa de kendo (130 cm)  ★Kit de costura para meninas do ensino fundamental (shogakko) 

★Pote térmica    ★Secador de cabelo  ★Cadeira de rodas      ........gratuíto 

★Aquecedor de água à gás   ★Aparelho de telefone com fax  ★Aspirador de pó  

★Beliche  .......preço a combinar 

※Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

※Na data atual de 26 de janeiro 

 

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

Funcionamento : 9:00 às 21:00  Feriado : dia 7(seg), 14 (seg), 22 (ter), 28 (seg)   

Dia da leitura em casa ----- dia 16 (qua)  (Toda 3ᵃ quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 2 (qua) e dia 16 (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  À partir das 14:30 

●Leituras de livros para pais e crianças -----  dia 9 (qua) / 23 (qua) à partir das 10:30 ※Leitura de livro ilustrado. 



7. Calendário das programações de março 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1  

(ter) 

Suporte para mãe (9:30) 
Posto de 

Saúde 

17 

(qui) 

Consulta sobre saúde para adultos 
(13:30) (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

Consulta sobre assunto  

jurídico (13:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

18 

(sex) 

Exame de saúde para criança de 2 

ano e 6 meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 

2 

(qua) 

Exame de saúde para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

19 

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

Book Start 
Posto de 

Saúde 

20 

(dom) 
  

3 

 (qui) 

Aula para gestante (9:30) (faça 

reserva) 

Posto de 

Saúde 

21 

(seg) 
  

4 

(sex) 
Aula para pais (19:00) 

Posto de 

Saúde 

22 

(ter) 

Exame de saúde para criança de 1 

ano e 6 meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

5 

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

23 

(qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

6 

(dom) 
  

Exame de saúde para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

7 

(seg) 
  

24 

(qui) 

Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

8  

(ter) 

Exame de saúde para criança de 1 

ano e 6 meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
Vacinação de BCG (13:30) 

Posto de 

Saúde 

9 

(qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

25 

(sex) 
  

Exame de saúde para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

26 

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

10 

(qui) 

Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

27 

(dom) 
  

Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

28 

(seg) 
  

11 

(sex) 

Exame para criança de 2 anos 

(13:15) 

Posto de 

Saúde 

29 

(ter) 
  

12 

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

30 

(qua) 
  

13 

(dom) 
  

31 

(qui) 
  

14 

(seg) 

Consulta sobre saúde para lactente e 

criança (9:30) 

Posto de 

Saúde Pagamento de imposto e outros referente ao mês de 

Março 

~Pagamento prático através de desconto bancário!~ 

 Prazo de vencimento: 31 de março (qui)      

 

●Seguro de Assistencia Médica ao Idoso (Koki Koreisha 

Iryo Hoken) 8ª cota. 

●Pagamento de uso de água e esgoto referente ao controle 

do mês de março. 

15 

(ter) 
Seminário para bebê (12:50) 

Posto de 

Saúde 

16 

(qua) 

Consulta sobre assunto  

jurídico (faça reserva) (10:00)  
Prefeitura 

Exame de saúde 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 


