
 
 
 
 
 

 

20 de Julho de 2022 

No.1421 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～ CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE ～ 
 

1. Redução da taxa de Seguro de Assistência Social 

2. Realização após 3 anos a competição da 47ª Maratona da escalada da Memorial de 

Chichibunomiya à Monte Fuji 

3. Atualização do Subsídio de Apoio ao Menor (Jido Fuyo Teate) 

4. Realização de check up odontológico para adulto 

5. Recepção de doações em apoio aos evacuados ucranianos 

6. Feriado do Pronto Socorro 

7. Comunicado sobre a redução da taxa de Seguro Nacional de Saúde e Seguro Médico para 

idosos 

8. Seção de objetos usados [Ecohouse Gotemba] 

9. Informação da biblioteca pública do mês de agosto 

10.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/ 

 

 

 

1.Redução da taxa de Seguro de Assistência Social 
Devido a influência da infecção do novo coronavírus, com perspectiva de diminuição da renda do mantenedor, e elegível, 

com dificuldade de pagar a taxa de Seguro de Assistência Social, podem ser reduzidos a taxa.  

●Condições para redução da taxa 

①Falecimento ou lesão grave do titular da família 

②Titular da família que está previsto a redução de renda e que enquadram nos 2 ítens citados abaixo. 

○ Devido a infecção do novo coronavírus, caso a renda empresarial, salarial, florestal ou de imobiliária do ano 2022 

(Reiwa 4) esteja previsto aredução acima de 30% comparando ao ano 2021 (Reiwa 3).  

○ Além da probabilidade da redução da renda do chefe da família, a renda total do ano anterior 2021 (Reiwa 3) deve ser 

abaixo de 4 milhões. 

※Maiores informações, entre em contato. 

Informações : Divisão de Bem-Estar Longevidade  (Choju Fukushika)  ☎(82)4134 
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2. Realização após 3 anos a competição da 47ª Maratona da escalada da Memorial de 
Chichibunomiya à Monte Fuji (47 ͣ  Chichibunomiya Kinen Fujitozan Ekiden Kyousou Taikai) 

Divisão de Intercâmbio de Esporte (Sport Koryuka) ☎(82)4135 
É a corrida de revezamento mais difícil do mundo, onde os 6 atletas conectam um percurso com uma diferença de altitude  

de 3.199 metros e uma diferença de temperatura de 20 graus ou mais. 

●Informaçoes sobre a competição: 

Data e horário: Dia 7 de agosto (dom)  à partir das 9:00 

Percurso: Estádio de atletismo da cidade ~ topo do Monte Fuji ~ (Volta) Estádio de atletismo da cidade 

●Aproveitem esta oportunidade e divirtam se da corrida de revezamento 

Poderá assistir no estádio de atletismo ou ao longo da estrada. Mantenha distância das pessoas ao seu redor e apoie os 

jogadores com aplausos,etc.  

Estamos planejando uma transmissão ao vivo pelo rádio Fujisan GOGO FM 86.3 MHz. 

●Regulamentação de trânsito 

No horário entre 8:30 até média de 14:30, o trecho entre o percurso do Estádio atletismo de Gotemba até Fujisan 

Gotembaguchi Shingogome será implementado parcialmente as restrições de tráfego, como tráfego alternado unilateral. Está 

previsto o congestionamento neste horário, pedimos a cooperação com os desvios. 

 Maiores informações sobre regulamentação de trânsito, veja a página inicial da cidade, e também será  

informados através de panfletos. 

※Devido a prevenção da propagação do novo coronavírus, poderá haver alterações, prorrogações ou cancelamento. 

 

 

3. Atualização do Subsídio de Apoio ao Menor (Jido Fuyo Teate) 
 Será fornecido para famílias monoparentais que sustentam o menor de até 18 anos. Para quem está recebendo atualmente, 

caso não fizer o trâmite da situação atual, não receberá à partir de novembro (Para as pessoas correspondentes serão 

enviadas o comunicado no final de julho). 

Beneficiário :  

Pai, mãe ou responsável que cuida de criança sozinho que enquadram nos ítens abaixo de ① ~ ⑧ 

①Pais divorciados   

②Viuvos (as) ou sem notícias de vida ou morte   

③Pai ou mãe com deficiência 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 pensão pública, alguma compensação ou tem renda alta, talvez não poderá ser 

fornecido o subsídio. 

Inscrição e informação: À partir do dia 1 (seg) até 31 (qua) de agosto no Setor do Auxílio Infantil (Kosodate Shienka) 

☎(82)4124 

 

 

4.Realização de check up odontológico para adulto 
A maioria das vezes, adultos acima 40 anos de idade perdem os dentes por motivo de doença periodontal. Esta doença muitas 

vezes passam despercebidas. Portanto aproveitem esta oportunidade de fazer um check up odontológico para adulto e saber a 

situação da saúde dentária e gengiva. Vamos prevenir-se da doença periodontal. 

Data: 1 (seg) de agosto até 30 (qua) de novembro. 

Local de realização: 33clínicas dentárias estabelecidas pela cidade.  

Para quem: Pessoas que completam 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos no ano fiscal deste ano 2022 (Reiwa 4), e que não estão 

em tratamento dentário contínuo.  

Para as pessoas alvo serão enviados o comunicado. 

Taxa: 700 ienes    ※Será gratuita para pessoas que com 70 anos (idade escolar japonesa), ou família que recebe ajuda de 

subsistência e também aqueles que estão isentos de impostos referente ao ano anterior.   

Informções: Divisão de Promoção à Saúde (Kenko Suishinka) ☎(70)7765 

 

 

 

 

 

 
 



5.Recepção de doações em apoio aos evacuados ucranianos 
O comitê de apoio aos evacuados ucranianos em Gotemba, está aceitando doações através de caixas de doações e apoio em 

dinheiro para apoiar a vida dos evaduados ucranianos para a cidade de Gotemba.  

O local onde está instalado a caixa de doações localiza-se na recepção do prédio principal da Prefeitura, recepção no edifício 

leste, Centro de atendimento em frente da estação de Gotemba, Centro de Intercâmbio do cidadão Fujizakura. 

Doação através deconta de transferência bancária: Suruga Ginko Gotemba Eki Shiten (Código de agência 630), 

Gotemba-shi Ukuraina Hinansha shien Iinkai Iincho Tomio Shinji. Número da conta: 3717417 

※Não elegível para dedução de doação. 

※A taxa de transferência deve ser paga pelo doador.  

Informações: Divisão de movimento colaborativo entre cidadão (Shimin Kyoudouka) ☎(82)4308 

 
 
6. Feriado do Pronto Socorro 
Data:À partir do dia 4 de agosto (qui) 18:00 até 5 de agosto (sex) 8:00. 

※Neste dia o Fuji Byouin estará de plantão  ☎(83)3333 

Informações:Pronto-Socorro （Kyukyu Iryoka）  ☎(83)1111 
 
 
7. Comunicado sobre a redução da taxa de Seguro Nacional de Saúde e Seguro Médico para 
pessoas de idade avançada 

Devido a influência da infecção do novo coronavírus, caso comprove que houve redução de renda do titular da família, e 

que esteja com dificuldade de pagar a taxa de Seguro Nacional de Saúde ou Seguro Médico para idosos , dependendo do 

caso, poderá reduzir uma parte da taxa.  

●Condições para redução da taxa 

Elegível para quem enquadra no ítem ① ou ②. 

①Falecimento ou lesão grave do titular da família 

②Titular da família que está previsto a redução de renda e que enquadram em todos os ítens citados abaixo. 

○ Devido a infecção do novo coronavírus, caso a renda empresarial, salarial, florestal ou de imobiliária do ano 2022 

(Reiwa 4) esteja previsto a redução acima de 30% comparando ao ano 2021 (Reiwa 3).  

○ Total montante do rendimento do ano anterior do chefe da família de valor abaixo de10 milhões. 

○ Além da probabilidade da redução da renda do chefe da família, a renda total do ano anterior 2021 (Reiwa 3) deve ser 

abaixo de 4 milhões. 

※Maiores informações, entre em contato. 

Informações : Divisão de Seguro Nacional de Saúde e Pensão /Equipe da cobrança da taxa  

(Kokuho Nenkinka / Kokuhozei Staff)  ☎(83)1255 

Equipe de Seguro Médico para Idosos  (Kouki Koureisha Iryo Staff)  ☎(82)4188 

 
 
8. Seção de objetos usados (Ecohouse ☎(88)3337) 
●Para doar  

☆Cadeira de carro (Recém-nascido)  ☆Cadeira de carro (Para criança)   

☆Carrinho para bebe (à partir de 6 meses)       ------- acima gratuíto    

☆Aparelho de telefone com fax (que não tem telefone sem fio) ------- preço a combinar 

● Procura-se  

☆Aparelho de telefone com fax (com telefone sem fio)      ☆Geladeira     ☆Aquecedor de água     

------- acima gratuíto 

Fita cassete de música (música tradicional japonesa)    ------- preço a combinar 

※Não será atendido por Fax e por secretária eletrônica. 

※Dados da data de 1 de julho. 

※No local do Eco House Gotemba, apenas introduzimos artigos em desuso. Não há nenhum ítem real. 

 

 

9.Informação da biblioteca pública do mês de agosto  ☎(82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 21:00 

Feriado: dia 1 (seg) / 8 (seg) /15(seg) / 22 (seg) / 29 (seg)   

Dia da leitura em casa ----- dia 17 (qua)  (Toda terceira quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 3 (qua) e 24 (qua)  

※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro livro infantil no Posto de Saúde. 

●Espaço para leitura (Ohanashi Hiroba) ----- Todos os sábados      À partir das 14:30 

●Leituras de livros para pais e crianças -----  dia 10 (qua) / 24 (qua) à partir das 10:30  ※Leitura de livro ilustrado. 



10. Calendário das programações de agosto 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (seg) 

Consulta sobre saúde para adultos 

(9:30) (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 
18 (qui)   

Consulta sobre assunto 

jurídico (13:00) (faça reserva)  
Prefeitura 19 (sex) 

Exame de saúde para criança de 2 

anos e 6 meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 

2 (ter) Suporte para mãe (9:30) 
Posto de 

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

3 (qua) 

Exame de saúde para criança de 6 

meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 
21 (dom)   

Book Start 
Posto de 

Saúde 
22 (seg) 

Consulta sobre saúde para 

lactente e criança (9:30) 
 

Posto de 

Saúde 

4(qui) 
Feriado do Pronto Socorro (18:00~)  

Plantão: Fuji Byouin  ☎83-3333 
23 (ter) 

Exame de saúde para criança de 1 

ano e 6 meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 

5 (sex) 

Feriado do Pronto Socorro (~ 8:00)  

Plantão: Fuji Byouin  ☎83-3333 

24 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

Exame de saúde para criança de 2  

anos (13:10) 

Posto de 

Saúde 

Exame de saúde para criança de  

6 meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 

6 (sab) 

Espaço para leitura (14:30) Biblioteca Book Start 
Posto de 

Saúde 

Festival de Verão de Gotemba 25 (qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

7 (dom) 

Maratona da escalada da Memorial de 

Chichibunomiya à Monte Fuji 
26 (sex) 

Aula para gestante (9:30) 

 (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

Festival de Verão de Gotemba 27 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

8 (seg)   28 (dom)   

9 (ter)   29 (seg) Vacinação de BCG (13:15) 
Posto de 

Saúde 

10 (qua) 
Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 30 (ter) Aula de comida de bebe (9:45) 

Posto de 

Saúde 

11 (qui)   
31 (qua) 

Exame de saúde para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
12 (sex)  Prefeitura 

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

Prazo do vencimento : 31 de agosto (qua) 

●Imposto Municipal e Provincial (Shikenminzei)  

2ª parcela. 

●Taxa de Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko 

Hoken) 2ª parcela 

●Seguro Médico dos idosos  

(Koki Koreisha Iryo Hoken) 1ª parcela 

~ Pagamento prático dentro do prazo através de 

transferência bancária! ~ 

14 (dom)   

15 (seg) 
Consulta sobre assunto 

jurídico (10:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

16 (ter) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 

17 (qua) 
Exame de saúde para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

  

  ★A TR2ADUÇÃO 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 


