
 

 

 

 

20 de Junho de 2019 

No.1347 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Iniciará o pagamento do taxa do Seguro de Saúde Nacional(Kokuho) 

2. Alteração da caderneta de Seguro de Assistência Médica para Idosos à partir 1 de 

agosto 

3. Ajuda nas despesas de Assistência Médica para família que a mãe cuida sozinha 

4. Seção de objetos usados (Eco House) 

5. Consulta para lactentes e crianças 

6. Consulta sobre saúde para adultos 

7. Aula para gestante 

8. Informação da biblioteca pública do mês de junho 

9. Calendário das programações de junho  
 

 
Em preparação para as Olimpíadas e Paraolímpicos do ano que vem (Julho de 2020), haverá teste da pista de 

corrida de bicicleta. A via do Distrito de Takane, trecho do bairro Shibanta será usada como a rota, e o 

regulamento do tráfego também será realizada nos arredores. As seleções nacionais planejam participar da 

corrida, e os corredores começam em Tóquio ao meio dia e passarão pela área ao redor do Kamishibanta duas 

vezes no final de corrida. Vamos assistir o evento de Tóquio 2020.  

 

Classe:  classe 1.2  

 Data: 21 de julho (dom) 12:00 ~ 17:15 

 Ponto de partida: Musashino Mori Park (Tóquio) 

 Ponto de chegada: Fuji Speed Way (Oyama-cho) 

 Rota: Tokyo 2020  rota da pista masculina 

 (excluindo o sentido da rota Fujisanroku) 

 Número de participantes: 120 pessoas 

 (24 times de 5 pessoas) 

●Precaução ao assistir na estrada 

 Observe as regras, moldos e tenha conformidade com a lei para garantir que nenhum acidente grave que 

afete os jogos Olímpicos de 2020. Além disso, só poderá assistir na área designada. Por favor, siga as 

instruções da Equipe.  

●Horário previsto para o regulamento do tráfego 

  Na cidade e na regiao do Oyama-cho e das 11:10 às 17:50. Maiores detalhes, veja o site do Comitê 

Organizadores dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

HP https://tokyo2020.org/jp/      

Informações: Setor de Olimpíadas e Paraolímpicos 2020   ☎(78)6233 

★ Atendimento para a consulta aos estrangeiros, na língua Portuguesa e Espanhola. 

Todos os dias à partir das 9:00 às 17:00. 

Local : Prefeitura 1º andar (KURASHI NO ANZENKA)  Tel 82-8400 
 

★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, prefeitura de Gotemba e nos sucursais, 

Posto de Saúde e biblioteca. Poderá ver também através do acesso ao home page  
    https://www.gia-gotemba.com/ 

Abertura da corrida de bicicleta  Ready Steady Tokyo  



1.Iniciará o pagamento do taxa do Seguro de Saúde Nacional (Kokuho) 
No meado de julho será enviado o boleto da taxa do Seguro de Saúde Nacional (Kokuhozei) para o titular 

da família, onde haja alguém cadastrado na família. 

Para quem: Pessoas com a idade abaixo de 75 anos de idade que correspondem na lista abaixo. 

①Pessoas autonomas 

②Pessoas com trabalho temporário (Arubaito) ou aqueles que trabalham através de agencia de contratista, 

e que não possam ser cadastrados no Seguro de Saúde  

③Pessoas que se aposentaram e desligaram do Seguro de Saúde ou deixaram de ser dependentes e que não 

possuem nenhum Seguro de Saúde  

④Pessoas que trabalham na área de agricultura 

⑤Estrangeiros que permanecerão no Japão, após 3 meses de estadia, etc 

 A taxa de Seguro de Saúde Nacional (Kokuho) não  é  um fundo somente para despesa de tratamento  

médico, são fornecidos para o Subsídio de auxílio ao parto e Subsídio funerário.Vamos fazer o pagamento em 

dia para o seu bem e bem de todos. 

 Aos cidadões com dificuldade de fazer o pagamento na data determinada, entrem em contato, e façam a 

consulta no Setor de Imposto na Equipe de pagamento de Imposto  ☎(82)4166 

〇Não deixem de fazer o trâmite da troca de cartão de Seguro 

Ao cadastrar ou desligar do Seguro Social, é necessário fazer o trâmite. Com o atraso do trâmite poderá 

surgir uma taxa de valor alto em uma vez ou dependendo do caso será cobrado continuamente. Não deixem 

de fazer o trâmite. 

Informações: Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkin ka)  ☎(83)1255 

 

2. Alteração da caderneta de Seguro de Assistência Médica para Idosos à partir 1 de 

agosto 
   A validade da caderneta de Seguro atual terá validade até o dia 31 de julho (qua). A nova caderneta  será 

enviada pelo correio no final de julho no envelope abaixo. A caderneta de Seguro de 「Cor verde」passará a ser

「Cor laranjada」. Aqueles que tem o Certtificado de Redução da Taxa, tambem serao renovados ao mesmo 

tempo. As pessoas que possuem a caderneta de Certificado de Redução da Taxa, e que após agosto também 

são qualificados com direito ao uso, serão enviados automaticamente. Aos novos interessados em conceder, 

façam o requerimento no Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkin ka) . 

 Consulta relacionada ao pagamento, ou as pessoas que não receberam a nova caderneta entrando no mês de 

Referente ao trâmite do mês de janeiro até junho será o comprovante referente ao ano anterioragosto, entre 

em contato no setor. 

 Informações: Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional  

(Kokuho Nenkin ka) ☎(82)4188  
 

 

 

 

3. Ajuda nas despesas de Assistência Médica para família que a mãe cuida sozinha  
(Boshikatei tou Iryouhi Josei Seido) 

Uma parte do valor da despesa médica da sua parte que surgir no momento da consulta (Exceto as 

despesas das refeições quando forem internados), haverá cobertura total. 

Para quem: Para mãe sozinha que cuida da família ou pai sozinho que cuida da família, que são dispensados 

do Imposto de Renda sobre os rendimentos , e que tem filhos dependentes abaixo de 20 anos ( o responsável) 

e essa criança. 

O que trazer na inscrição: HOKENSHO de toda família, caderneta do banco do responsável,carimbo e cartão 

ou a notificação do My Number e documento de identificação (carta de habilitação, passaporte, zairyu 

card,etc). 

※ As pessoas que mudaram para a cidade após 1 de janeiro, dependendo do caso, haverá necessidade de 

apresentar o comprovante de renda da prefeitura ou o gensen (aos que irão fazer o requerimento à partir 

de janeiro até junho, será necessário o comprovante referente ao ano anterior) 

Informações: Setor de Auxílio do Desenvolvimento Infantil (Kosodate Shienka)  ☎(82)4124 



4. Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337]  
◎Para doar  

☆Mesa baixa 

☆Triciclo para cães pequenos   ------- gratuíto 

☆Grade para cachorro pequeno com forro  ☆Mesa e cadeira de jantar--- preço à combinar 

☆Bicicleta ------- preço estabelecido 

◎Procura-se  

 ☆Bicicleta de adulto   ☆Toca-disco LP  ☆Carrinho de bebe vertical para dois  ☆Carrinho de bebe 

 ☆Berço    ☆Cadeirinha para bebe    ------- acima gratuíto 

☆Cadeira de balança------ preço à combinar   

※ Não será atendido por Fax e por secretária eletrônica. 

 

5. Consulta para lactentes e crianças  

Data: dia 8 de julho(segunda-feira)   

Horário: 9:15 ~ 10:00    

Programação:Exame biométrico, consulta sobre como cuidar da criança, nutrição e saúde dentária.   

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

 

6. Consulta sobre saúde para adultos (sistema de reserva) 

Data: dia 12 (sex) de julho    Horário:9:30 ~ 10:30   

Data: dia 22 (seg) de julho    Horário:13:30 ~ 14:30   

Programação: Consulta sobre prevenção de doenças ocorridas por mau hábito diário, sobre nutrição, medir o a 

composição corporal e grau de osteoporose, etc.  

Inscrição: Com antecedência, pelo telefone ou diretamente no setor.  

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

 

7. Aula para gestante (sistema de reserva) 

Data: dia 19 de maio (sexta-feira)       

Horário: 13:00 ~ 13:20  

Local: Posto de Saúde   
Programação:Como conviver durante a gravidez (orientação), saúde dentária da mãe e criança  (teórica e 
prática), experi ncia de uma gravida. 
Para quem: Gestante e o esposo 
Vagas: Para as primeiras 20 pessoas  

Inscrição: Até o dia anterior , pelo telefone ou no local.  Setor de Promoção à Saúde  ☎(82)1111 

 

8. Informação da biblioteca pública do mês de junho  ☎(82)0391 

Funcionamento : 9:00 às 21:00       

Feriado : dia 16 (seg)  

●Book Start: dia 3 (qua) e dia 17 (qua) ( Posto de Saúde) 

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

●Espaço para leitura (OHANASHI HIROBA) ----- todos os sábados à partir das 14:30  

●Leituras de livros para pais e crianças ---- dia 10 (qua) e dia 24 (qua) à partir das 10:30 

●Reciclagem de livros usados ----- dia 21 (dom) à partir das 9:00 às 18:00(Poderão ganhar livros que 

lhe-interesse.) 

 

 

 

 



 

9. Calendário das programações de junho 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (seg) 
Consulta sobre assunto 

jurídico(13:00)(faça reserva)  
Prefeitura 

17 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

2 (ter) 
Seminário para bebê 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 
Book Start Biblioteca 

3 (qua) 

Exame para criança de 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
18 (qui)   

Book Start Biblioteca 19 (sex) 
Aula para gestante (13:00) 

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

4 (qui)   20 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 

5 (sex) 
Consulta para criança de 

2 anos (9:00) 

Posto de 

Saúde 
21 (dom) 

Reciclagem de livros usados  

(9:00) 
Biblioteca 

   22 (seg) 
Aconselhamento sobre saúde 

para adulto (13:30) (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

6 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 23 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

7 (dom)   

24 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

8 (seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:15) 

Posto de 

Saúde 

Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

Vacinação de BCG 

(13:30) 

Posto de 

Saúde 
25 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00)(faça reserva) 
Prefeitura 

9 (ter) 
Exame para criança de 1 

ano e seis meses (13:15) 
Posto de 

Saúde 
26 (sex) Vacinação de BCG (13:30) 

Posto de 

Saúde 

10 (qua) 

Leituras de livros para 

pais e crianças (10:30) 
Biblioteca 27 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 

Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
28 (dom)   

11 (qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00)  

(faça reserva) 
Prefeitura 29 (seg)   

12 (sex) 
Aconselhamento sobre saúde 

para adulto (9:30)  
(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 
30 (ter)   

13 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 31 (qua)   

14 (dom)   Pagamento do imposto do mês de Julho 
 Prazo do vencimento : dia 31 de julho (qua) 

● Imposto dos Capitais (Bens) Imposto do Projeto de 

Urbanização 2ª parcela. 

● Taxa de Seguro de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) 

1ª parcela 
● Taxa de Água ・ Esgoto .referente ao mês de julho  

 ~ Pagamento prático através de desconto bancário! 

15 (seg)   

16 (ter) 

Consulta sobre assunto 

jurídico (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

Seminário para bebê 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 

 

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 


