
 

 

 

 

5 de Maio de 2019 

No.1344 

 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1. A Era e de “Curar” para “Prevenir” 

2. Semana da Saúde Dentária e da Boca 

3. Implantação do Treinamento Nacional contra Desmoronamento 
4. Subsídio para o Exame de Cérebro aos segurados do Seguro Nacional e Seguro da Assistênci 

Médica para idosos 

5. Pessoas abaixo de 40 anos cadastrados no Seguro Nacional poderá receber o subsídio do Exame 

de saúde básico  

6. Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano, dia 31 (sex) de maio 

7. A Rodovia 469 ficará interditada no horário noturno 

8. Consultas Jurídicas Gratuitas para Estrangeiros por Telefone (Com Intérpretes) 

9. Consulta gratuita para os estrangeiros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                          
 

 

★ Atendimento e aconselhamento aos estrangeiros, na língua Portuguesa e Espanhola. 

   Todos os dias  das 9:00 às 17:00 (exceto aos sábados, domingos e feriado). 

    Local : Prefeitura 1⁰ andar (KURASHI NO ANZENKA)  Tel 82-8400 
 
★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, prefeitura de Gotemba e nos bairros e 

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

YUAI PARK HARASATO 

 (13 de abril) 



 

1.A Era e de “Curar” para “Prevenir”  ~ Prevenir doença com o check-up específico ~ 
  Eu também quero fazer o check-up específico!! 
  Cidadões com idade acima de 40 anos que estejam inscritos no Seguro Nacional de Saúde, aqueles que 

são elegíveis para o Sistema de Assistência Mdica para Idosos são enviados individualmente pela cidade 

para a consulta médica (planejado para o final de maio).  

Se a pessoa tiver  outro seguro de saúde ou ser dependente,  

entre em contato com a própria seguradora.  

O exame médico específico e definido por lei,  

e qualquer pessoa com mais de 40 anos poderá recebê–lo  

(há pessoas que não são elegíveis para o check-up médico,  

com internação em institutos e internação hospitalar prolongada).  

Há também um subsídio para o exame médico para pessoas abaixo  

de 40 anos e receber o subsídio do check-up cerebral  

(todos aqueles que estão no Seguro Nacional de Saúde e cadstrados 

no Seguro de Assistência Médica para idosos). 

Informações: Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4121 

 

 
2.Semana da Saúde Dentária e da Boca ~ Dia 4 até o dia 10 de junho ~  
◆ Festival da Saúde Dentária e Bucal 
Data: dia 1 de junho (sab)  13:00~15:30        Local: Salão do povo     

Programações: 

 Cerimônia e premiação do Concurso 8020 

 Entrega do certificado para as crianças de 5 anos que foram nomeados que tem dentes saudáveis das 

creches e jardins. 

 Consultas sobre a higiêne e saúde dentária e exposições 

 Exposição de Desenhos e Cartazes 

Exposição de médias relacionadas a Semana da Saúde Dentária e Bucal, foram recolhidas 150 cartazes 

pelas creches, jardins, escolas primárias e ginasiais, à partir do dia 25 de maio (sab) até 1 de junho (sab) no  

Salão do povo. 

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

 

 

3.Implantação do Treinamento Nacional contra Desmoronamento 
  Os desatres de sedimentos ocorrem repentinamente e ameaçam a vida e a propriedade em um instante. 

  Há 51 áreas de alerta de desastre na área da cidade, e geralmente verificamos como coletarmos 

informações e como agir durante chuvas fortes, etc. É importante “Proteger por si a sua vida”. 

〇Região de precaução contra desastre de desmoronamento  

Na região onde há possibilidade de ocorrer desastre de terra e areia no momento de chuva forte, a 

província designa isso, baseado em topografia. 

※Mais detalhes verifique o Home page da cidade. 

HP   http//city.gotemba.shizuoka.jp/anzen/a-1-2/7.html 

〇Implantação do treinamento 

Data: 2 de junho (dom)  (Convencão Nacional) 

Horário: 9:00 ~ 12:00 

Local de treinamento: Bairro de Oosaka, Kouyama, Takouchi e Ojiri 

Esboço de treinamento: Aviso de evacua, verificar o mapa para ver onde há perigo de desmoronamento, 

como salvar os idosos e deficientes, e no local do refúgio haverá orientação mais detalhado. 

Informações: Setor de Administração de Crise    (Kiki kanri ka)   ☎(82)4370 

 

 

 

 

 

 

 

◀envelope laranjado 



 

4.Subsídio para o Exame de Cérebro aos segurados do Seguro Nacional e Seguro da 

Assistência Médica para idosos 
 Poderá usufruir do Subsídio para o Exame de Cérebro. O conteúdo do exame será o exame MRI /MRA e haverá  

a explicação do resultado pelo médico. 

Periodo: Ate 31 (ter) de março de 2020 

Instituto médico: Em 4 hospitais da cidade 

Para quem: Aqueles que estão no Seguro Nacional de Saúde e cadastrados no Seguro de Assistência Médica 

para idosos e que não tem atraso no pagamento do seguro. E também é necessário receber o check-up específico, 

prestar exame de saúde ao segurados de Assistência Médica para idosos, Check-up Geral, Exame de Saúde de 

Seguradora de Empresa. 

Taxa: 6.600 ienes 

O que levar: Resultado do exame, documento de identificação, carimbo. 

Para poder receber o subsídio, é necessário requerer. 

Inscrição: Diretamente no Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria Nacional (Kokuho Nenkinka)  

Informações: Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4121 

 

 

5.Pessoas abaixo de 40 anos cadastrados no Seguro Nacional poderá receber o 

subsídio do Exame de saúde básico 
 As pessaos que não correspondem por idade receber o exame , poderá receber o subsídio do exame de saúde 

básico. 

 À partir deste ano houve a redução do valor a ser pago pela própria pessoa, facilitará receber o exame. 

Período: 1 (sab) de junho à 31 (sab) de agosto 

Instituto médico: Em 26 hospitais e clínicas da cidade 

Para quem: Aqueles que estão no Seguro Nacional de Saúde e que não tem atraso no pagamento do seguro, com 

a idade à partir de 20 anos a 39 anos. 

Taxa: 500 ienes 

Para poder receber o subsídio, é necessário requerer. 

Inscrição: Diretamente no Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria Nacional (Kokuho Nenkinka)  

Informações: Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4121 

 

 

6.Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano, dia 31 (sex) de maio 
  Faça o pagamento em bancos perto da sua casa, banco do correio, lojas de conveniências ou de outras formas 

tais como, através das lojas com a instalação de MMK ou ATM com acesso ao Pay-easy, cartão de crédito, 

internet banking, mobile banking.  

Atenção! Aos pagamentos através de Pay-easy e cartão de crédito, não serão fornecidos o Comprovante de 

recebimento e nem o Comprovante de pagamento, portanto aqueles que estão com o prazo de vencimento 

próximo do documento de carro, façam o pagamento em bancos ou lojas de conveniências. 

Aos pagamentos através de cartão de crédito, surgirá a taxa de liquidação. O pagamento através de lojas de 

conveniências ou cartão de crédito será somente até o dia 31 (sex) de maio. 

Informações:  Escritório Financeiro de Numazu da Província (Ken Numazu Zaimu Jimusho)☎055(920)2019 

 

 

7. A Rodovia 469 ficará interditada no horário noturno 
  Por motivo de obras a Rodovia 469, na região de Nakabata ficará interditada no horário noturno. 

Período: 3 (seg) até 7 (sex) de junho 

        1 (seg) até 5 (sex) de julho 

Horário: À partir das 21:00 até 5:00 da manhã 

Local: Rodovia 469 na região de Nakabata  

(À partir do farol do Hitosugi da Rodovia 138,  

média de 300 metros no sentido sudoeste,  

no comprimento de 60 metros de obra). 

Informações: Ministério da Terra, Infraestruturas,  

Transportes e Turismo Filial de Gotemba ☎(82)2488 

 

 



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

8. Consultas Jurídicas Gratuitas para Estrangeiros por Telefone (Com Intérpretes) 
Realizada pela : Federação das Associações de Advogados de Kantoo 
 Advogados atenderão gratuitamente por telefone (sigilo absoluto) às Consultas Jurídicas sobre diversos 

assuntos tais como: os relacionados à imigração (permissão de permanência, etc.), direito de família (divórcio, 

pensão alimentícia, sucessão, etc.), direitos trabalhistas (salários não pagos, demissão, acidentes de trabalho, 

etc.) e outros assuntos jurídicos (sobre dívidas, acidentes de trânsito, etc). 

Data: 18 de maio de 2019 (Sábado)  Horário de atendimento: das 13:30 às 16:30  

Telefone: 03-3501-8030  

※ Caso for ocupado, favor ligar novamente.  

※ A consulta será gratuita, porém os custos com a ligação serão por conta do usuário.  

Idiomas atendidos (Previsão): Japonês, Inglês, Chinês, Espanhol, Português, Vietnamita, Tailandês e Filipino 

(Tagalog) 

※ Advogados encarregados: experientes com assuntos relacionados aos extrangeiros.   

※ Intérpretes selecionado(a)s rigorosamente pela Federação das Associações de Advogados de Kantoo 

 

9. Consulta gratuita para os estrangeiros 
Data e Horário : 2 de Junho de 2019 (dom.), das 13:30 às 16:00 horas  (recepção: 13:00 às 15:30)  

Local : Sun-Wel Numazu 2⁰andar, Salas :Daikaigi-shitsu e Shokaigi-shitsu  

(Hinode-cho 1-15 ) 15min. à pé da saída norte da estação de Numazu. 

Consultas sobre : Assuntos legais (Advogado), Assuntos trabalhistas (Agente especialista), Assuntos de 

imigração (Agente especialista), Casamento e Informações administrativas (Funcionário Municipal), etc. 

♦Para estrangeiros e outros interessados como; família, patrões, qualquer pessoa poderá consultar. 

♦Temos intérprete: Português, Espanhol, Inglês e Chinês. 

♦É gratuito. 

♦Será sigiloso. 

♦Poderá reservar. 

Informações e Reservas:  

Prefeitura de Numazu, Chiiki Jichi-ka, Kokusai-kakari  Numazu-shi, Miyuki-cho, 16-1 

Tel : (055) 934 – 4717 (seg. - sex. 8:30~17:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:gia@mail.wbs.ne.jp

