
 
 
 
 
 

 

5 de Abril de 2022 

No.1414 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～ CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE ～ 
 
1. Exame médico para Câncer de Pulmão e Tuberculose 
2. Presente de felicitação pelo nascimento  

3. Aviso de fechamento da creche Takane Daini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
★ 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/ 
 

 

Gotemba Kougen Tokinosumika 

(16 de março) 

https://www.gia−gotemba.com/


1.Exame médico para Câncer de Pulmão e Tuberculose 
  

 Será realizado o exame médico para câncer de pulmão e tuberculose. Aos interessados que solicitaram o exame, veja a 
programação da data no comunicado enviado ou informativo do Koho Gotemba japonês do dia 5 de abril. 
 Aqueles que não tem oportunidade de realizar o exame no trabalho, aproveite esta oportunidade.  

 Setor de Promoção à Saúde (KENKÖ SUISHIN KA) ☎(70)7765  
 

Exame de câncer de pulmão e tuberculose 
Para quem: Pessoas de acima de 30 anos de idade. 
Taxa: Gratuita 
O que levar: Formulário de questionário que foi enviado. 
※ Para as pessoas com dificuldades em mover, preparamos um outro local, peça informações. 
Exame de câncer de intestino   (Aos interessados) 
Para quem: Pessoas de acima de 30 anos de idade. 
Taxa: 400 ienes  (Valor do recipiente) 
O que levar: Formulário de questionário (que serve como ficha de consulta ) que foi enviado. 
 
A taxa será gratuíta para as pessoas citadas abaixo: 
①Pessoas nascidas antes do dia 1 de abril de 1953 (Shouwa 28) 
②Pessoas com 65 anos ou mais que foram emitidas o Cartão de Seguro Médico para pessoas de terceira idade 
③Integrante de família que recebe ajuda de subsistência ou isento de imposto residencial 

(※Será necessária a apresentação de 「requerimento para isenção da despesa do projeto de cuidados com a saúde」 
(Hoken Jigyou Choushukin Menjo Shinseisho)) 

 
Atenção!   
●Se não estiver se sentindo bem, evite comparecer no local de exame. 
●Para ter um serviço eficiente, traga o formulário de questionário preenchida antecipadamente. 
●Independente do bairro onde mora, você pode prestar o exame em qualquer local. 
 
2.Presente de felicitação pelo nascimento 
 Com o calor das árvores de Gotemba 

 Divisão do Cidadão  (Shimin ka)  ☎(82)4120 
 Com o desejo de comemorar o nascimento do bebê crescer com sentimento de orgulho pela família e cidade natal, serão 
gravados na madeira de Gotemba, o nome do bebê, data de nascimento, o formatos das mãos, etc... Será o presente da 
cidade. 
 
Para quem: Pessoas que se enquadram em um dos ítens seguintes: 
①Pais de crianças nascidas em ou após 1 de abril do ano2022 (Reiwa 4)  
②Tanto o responsável quanto a criança, devem estar cadastrados como residentes da cidade. 
③Criança alvo que não fez o requerimento deste projeto. 
 
※Será enviado o formulário de inscrição para as pessoas que enquadram. 
※A aplicação é limitada a uma vez. 
Inscrição: Tire o formato das mãos no formulário de inscrição, preencha os ítens necessários e envie no envelope retorno 
para a prefeitura. 
〒412-8601   Divisão do Cidadão (Shimin ka) 
※Após o envio da inscrição, levará mais ou menos três meses para chegar até a família. 
 
 
 
 
3.Aviso de fechamento da creche Takane Daini 

A creche Takane Daini será fechada no ano fiscal 2024 (Reiwa 6). 
No período até fechar a creche, poderão ser matriculadas crianças de todas as faixas de idade, no ano fiscal de 2024 (Reiwa 

6), as crianças menores que 4 anos (Nascido após dia 2 de abril de 2019 (Heisei 31)) que estão matriculados, serão 
necessários fazer o trâmite de transferência de creche. 

Porém, por motivo de fechamento da creche, após o ano 2023 (Reiwa 5), aos interessados em fazer a transferência terá a 
prioridade no momento da transferência para outra creche. 

Divisão de Creche e Jardim de Infância  ☎(82)4132 
 

 
 

 
GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 

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

▲A foto do modelo do presente 

Maiores detalhes, veja o 
home page da cidade. 


