
 

 

 

 

 

 

 

5 de Fevereiro de 2023 

 No.1434 
 
 

Kōhō Gotemba 
Informações públicas de Gotemba 

 
 

1. Festival de pontos de recompensa do Fujisan G Coin 

2. XVI Encontro de Aprendizagem ao longo de vida “Gotemba DONDON” 

3. Aviso sobre 「Pagamento antecipado」 do Seguro de Pensão Nacional  

 

 

 

 

★ 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, nas sucursais, 

Posto de Saúde e biblioteca. Poderá ver também através do acesso ao home page  

https://www.gia-gotemba.com/ 

https://www.gia-gotemba.com/


 

 

1.Festival de pontos de recompensa do Fujisan G Coin 
 

Informações:Divisão de Promoção do Comércio ☎ (82)4683 

                 Apple   Google   

Como obter o aplicativo 

 

 

Período de recompensa ▶14 de fevereiro (ter) até 15 de março (qua) 

 

Se você usar e comprar durante o período, 10% do valor gasto será devolvido em pontos. 

 

Por exemplo:  

Se você fizer compra referente ao valor de 20.000  

 

      

         Será recompensado 2.000 pontos!! 
 

 

※Durante o período será recompensado no máximo até 2.000 pontos (Referente ao uso do valor de 20.000) 

※Os pontos terão validade de 6 meses 

 

Mais de 300 lojas registradas! 

Apresentação das lojas recém-registradas 

 

Lojas que aceitam aplicativo e cartão: Gotemba Pan kobo Yamagutiya, Sazan Café・Bar Shonan Shokudo, Snack 

Rin, Restaurante chinês quan, Teuchi soba Kintaro, Acupuntura e moxabustão Toranoko Chiryoin, U-design 

 

Lojas que aceitam somente por aplicativo: Aikokuya, Ebisen no Sato Gotembaten,  

Otainai Onsen Kenko-Center, Kajiyama, Gotemba Brazilian Grill, Soba・Izakaya Gen, Toriei, Fujisan Juku no Mori 

(Park Golf, Mori no Work Shop, Tenku Theater, loja), Bunkado, Benef Sunto, Y-shop (Prefeitura de Gotemba 

Higashi kan 4F) 

 

2.XVI Encontro de Aprendizagem ao longo de vida “Gotemba DONDON” 
 

 Além de expor os resultados diários de aprendizagem dos cidadões, aumentará a concientização sobre o 

aprendizado ao longo da vida, esclarecendo novas atividades e desenvolvendo pessoas espiritualmente ricas. 

 Destina-se a levar ao desenvolvimento regional. No dia do evento, será apresentado o Yudate Kagura (curas 

espirituais), seção de experiências, exposições de obras, etc, gratuítas.  

  

Divisão de Educação Social Gotemba DONDON Secretaria da Comitê Executivo ☎ (82)4683 

(Shakai Kyouikuka/Gotemba DONDON Jikko Iinkai Jimukyoku) 

 

 



 

 

 

 

O que é Projeto Memorial de Gotemba? 

Com foco no dia 8 de outubro “Dia de Gotemba”, este ano será um ano marcante para quebrar o Corona, e faremos 

uma campanha para animar Gotemba ao longo da vida. 

 

Data: 19 (dom) de fevereiro  9:30 ~ 12:00 

Local: Salão Municipal 

Entrada gratuíta 

 

Salão Maior    
Horário: 9:30 ~ 10:00 

●Cerimônia da abertura 

Premiação de Promoção de Incentivo à Aprendizagem ao longo da vida, Prêmios de Concursos de artigos de relação 

pública, declaração de abertura, etc. 

Horário: 10:00 ~ 11:00 

●Desempenho (Yudate Kagura) 

Em março de 2021 foi apresentado o Yudate Kagura do bairro de Numata e Oosaka, e foi designado como um 

importante patrimônio cultural folclórico intangível do país. 

Numata Kamameguri no Mai 

Oosaka Dança da Espada          

 

Salão de entrada 
Horário: 9:30 ~ 12:00 

●Exposição do Yudate Kagura 

●Exposição dos vencedores no Concurso de artigos de pública do bairro 

●Seção de Experiências gratuítas 

 ▶Confecções de marcadores de flores prensadas (caixa de flores prensadas) 

 ▶Confecção de sabão konekone (Seikatsu Club Coop Shizuoka filial de Gotemba) 

 ▶Exposição de pinturas, exposição de trabalhos da Yoko porcelana de artes 

 

Salão de exposição 
Período: 19 (dom) de fevereiro ~ 25 (sab) de fevereiro   ※Feriado no dia 20 (seg) de fevereiro 

●Exposição de obras de vários bairros e grupos 

 Classe de dobradura (origami), Conselho de Ligação da Associação de Mulheres, Seikatsu Club Coop 

Shizuoka/Gotemba, arte de porcelana YOKO, Associação do Wakakusa Haiku, Bairros de 

Gotemba・Fujioka・Harasato・Tamaho・Inno・Takane 

 
Período: 27 (seg) de fevereiro ~ 5 (dom) de março (Até meio dia) 

●Exposição de trabalhos do Centro de Voluntários de Aprendizagem ao longo da vida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Aviso sobre「Pagamento antecipado」do Seguro de Pensão Nacional

（KokuminNenkin） 

 

  Há forma de pagamento antecipado do Seguro de Pensão Nacional, comparando com o pagamento mensal, 

fazendo o pagamento antecipado, há vantagens por ter descontos.  

 

Tipos de pagamento: Referente ao valor de 2 anos, 1 ano, 6 meses ou de 1 mês 

Forma de pagamento: ①Trasferência bancária, ②Cartão de crédito, ③ Em dinheiro 

Valor de desconto:Pagamento antecipado referente ao cálculo do ano fiscal de 2022 (Reiwa 4): 

Pagamento antecipado referente a 2 anos① ¥15.790 ②/③ ¥14.540 

Pagamento antecipado referente a 1 ano: ①¥4.170  ②/③ ¥3.530      

Pagamento antecipado referente a 6 meses: ① ¥1.130  ②/③ ¥810 

Pagamento antecipado referente a 1 mês: ① ¥50  ②/③não há desconto 

Aos interessados em fazer o pagamento antecipado do Seguro de Pensão Nacional à partir do mês de abril, 

comparecer nos locais abaixo citado até final de fevereiro, levando consigo o formulário preenchido, em caso 

de transferência bancária, na Agência onde tem a sua conta bancária, e em caso de pagamento através de 

cartão de crédito, ir no escritório de Seguro Nacional de Pensão de Numazu.  

Sobre o formulário, entre em contrato no Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkinka 

Nenkin ) ou escritório de Seguro Nacional de Pensão de Numazu. 

  Aos interessados em pagar antecipado em dinheiro o valor referente a 6 meses ou 1 ano, use o boleto que 

será enviado em abril, portanto não há necessidade de solicitação.  

 

Informações: Setor de Seguro Nacional de Saúde e Pensão (Kokuho Nenkinka Nenkin Staff) ☎(82)4122 

Escritório de Seguro Nacional de Pensão de Numazu ☎055(921)2201  

           (Nihon Nenkin Kiko Numazu Nenkin Jimusho) 

 

 

★ 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 


