
 

 

 

 

5 de Junho de 2022 

No.1418 

 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1. Agora com a pandemia da COVID-19, é necessário fazer o check up anual da cidade 

2. Prevenção de acidentes por munições não detonadas 

3. Problemas de vendas porta a porta para contrato de energia elétrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★ 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/ 

 

Biotopu da cidade, Shibanta 



GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 
Tel: 0550-82-4426   Fax: 0550-81-6439  E-mail: gia@mail.wbs.ne.jp 

1.Agora com a pandemia da COVID-19, é necessário fazer o check up anual da cidade  
                    ～ É arriscado deixar de fazer o check up ～ 
O prolongamento da pandemia da Covid-19 pode aumentar risco de doença pelo estilo de vida. Diz-se que pessoas idosas ou 

pessoas com doenças subjacentes tem maior probabilidade de adoecer gravemente quando infectadas pela Covid-19. Para 

prevenir-se de doenças relacionadas ao estilo de vida e se proteger da Covid-19, faça o exame de saúde e verifique a sua 

condição física. 

  Divisão Nacional de Seguros de Saúde e Pensões (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4121 

Aos membros cadastrados no Seguro Nacional de Saúde 
Período de exame de saúde: À partir de 1º de julho (sex) até 30 de novembro (qua) 

 (Exceto nos dias feriados dos hospitais) 

O que levar: Cartão de Seguro de Saúde, formulário de solicitação de exame de saúde (Jushinhyo), taxa a pagar 500 ienes. 

À partir deste ano o Formulário de exame foi alterado para Formulário de solicitação do exame de saúde.  

Há um exemplo de como preencher no conteúdo do envelope a folha 「Informações do check up da cidade」, portanto, 

verifique e preencha-o. 

 

 

 

 

Ter o hábito de fazer o check up desde jovem 
Os membros do Seguro Nacional de Saúde com idade entre 20 e 39 anos podem fazer o exame equivalente ao check up 

da cidade por 500 ienes. Maiores detalhes, entre em contato com a Divisão Nacional de Seguros de Saúde e Pensões. 

 

 

2.Prevenção de acidentes por munições não detonadas 
Três artigos importantes para a prevenção de acidentes de munições não detonadas 
①「Não entre !」É muito perigoso porque os treinos de tiros e o treinamento de detonação são realizados no campo de 

treinamento. Além disso, o público em geral está proibido de entrar na área de treinamento. 
②「Não toque!」Caso encontrar munições não detonadas dentro ou fora da área de treinamento, é extremamente perigoso,  

e nunca toque nele. 
③「Comunicar imediatamente!」Caso encontrar algo parecido uma munição não detonada na área de prática, avisar 

imediatamente. Caso encontrar fora da área treinamento, comunique na Delegacia mais próxima. 
Informações: 
Fuji Gakko ☎ (75)2311  (Ramal 2291 durante semana) e (Ramal 2302 aos sábados, domingos e feriados)   
Delegacia de Gotemba  ☎ (84)0110 
 

 

3.A conta de luz será mais barata !? 

 Problemas de vendas porta a porta para contrato de energia elétrica 
 Aqui estão alguns exemplos de problemas causados pela liberalização dos preços de eletricidade. 

【Caso】 

Mudei para um apartamento alugado e passei pelo procedimento de abertura de energia elétrica. Depois disso, houve uma visita 

dizendo “Fui contratado por uma grande empresa de energia elétrica” e me disseram para mostrar o guia de leitura do 

medidor porque a conta de luz será mais barata, e quando mostrei, registrou alguma coisa e foi embora. Não 

recebi nenhum documento. É suspeito mesmo que o procedimento com uma grande empresa de energia elétrica 

tenha sido concluído. 

【Contramedida】 

・Se lhe disserem que você é confiado por uma grande empresa de energia elétrica, certifique-se de verificar as informações da 

empresa e o objetivo da sua visita. 

・ Mesmo que lhe digam para mostrar o recibo de leitura de medidor, não mostre o recibo imediatamente e não forneça o número. 

・ Se você fizer um contrato de venda porta a porta, pode fazer o cancelamento sem multa. Se você não recebeu nenhum 

documento, pode fazer o cancelamento sem multa, mesmo depois de 8 dias ou mais. 

Se você tiver algum problema, entre em contato com o Centro de Assuntos do Consumidor o mais rápido possível 
 Informações: Centro de Assuntos do Consumidor  (Shohi Seikatsu Center/Kurashi no Anzenka)☎(83)1629  Fax (82)4333 

 

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

Está previsto ser enviado no começo 

de junho, no envelope de cor laranjada. 

 

mailto:gia@mail.wbs.ne.jp

