
 

 
 
 
 
 

 

20 de Julho de 2019 

No.1349 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～ CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE ～ 
 

1. Vamos fazer o pagamento do imposto dentro do prazo 

2. Inscrição dos apartamentos da prefeitura 

3. Comunicado sobre Subsídio para Sustentar o Menor (Jido Fuyo Teate) 

4. Serão fornecidos benefícios aos solteiros que recebem Subsídio para  

   Sustentar o Menor 

5. Feriado do Pronto Socorro 

6. Realização do exame dentário para adulto 

7. Exame de câncer no estômago do mês de agosto 

8. Seção de objetos usados 

9. Participantes ao Churrasco brasileiro da GIA 

10. Informação da biblioteca pública do mês de agosto 

11. Calendário das programações de agosto 

***************************************************************************** 

★ 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/ 

 

***************************************************************************** 

1. Vamos fazer o pagamento do imposto dentro do prazo  

◆Pagamento do imposto da forma prática e seguro através de debito direto do banco! 

O trâmite para débito direto poderá ser feito nas agências bancárias da cidade ou no Setor de Imposto da cidade. 

Veja a lista de bancos disponíveis abaixo: 

•Shizuoka Ginko   •Suruga Ginko    •Shizuoka Chuo Ginko         •Numazu Shinyo Kinko     

•Gotemba Nougyo Kyoudo Kumiai (JA)    •Shizuoka-ken Roudo Kinko    •Yuucho Ginko (correio) 

Documento necessário para o trâmite : 

•Caderneta bancária    •Carimbo registrado  •Carimbo do solicitante (Necessário em caso de solicitante e 

dono da conta bancária for diferente  

Atenção! Tomem cuidado após fazer requerimento do débito direto do banco 

• À partir do dia do trâmite, o débito automático iniciará no mês sequinte ou no próximo mês. 

• Para o trâmite, é necessário confirmar o carimbo da caderneta bancária, portanto, de preferência pedimos para 

que faça o trâmite no banco. 

◆Atendimento de horário prolongado 

Todas as terças-feiras (exceto nos dias feriados) há atendimento para emissão de documentos ou consultas de 

pagamento de imposto, no horário prolongado até 18:45. 

◆Aos interessados que necessitam do Comprovante do pagamento do imposto 

Caso fizer o pagamento em bancos ou lojas de conveniências, até verificar o pagamento demora média de 10 dias, 

portanto traga o recibo. 

Informações : Setor de imposto (Zeimuka) ☎(82)4128 



 

2.Inscrição dos apartamentos da prefeitura 
Requisitos para inscrição: 

➀Pessoas com família. (Dependendo do caso, há excessão para poder entrar sozinho.) 

➁Famílias que estão em dificuldades de habitação. 

➂Pessoas que não moram em habitação de administração pública 
➃Pessoas residentes em Gotemba e ou pessoas que trabalham em Gotemba. 

➄Pessoas que estão em dia com os impostos, não pode ter atraso em pagamento do imposto. 

➅Famílias que estão abaixo do nível salarial estabelecido pela prefeitura. (Dependendo da renda o valor do 

aluguel variará) 

⑦Pessoas que não pertencentem no grupo da violência criminal. 
Precauções para a inscrição: 

➀A inscrição é para um só apartamento por família.    

➁Caso houver muita procura, haverá sorteio. A ordem do sorteio será conforme a ordem da recepção dos 

documentos. 

➂Será aceito somente para pessoas que trouxerem as documentações completas durante o período da inscrição. 

➃A notificação para o sorteio será enviada pelo correio. 

➄O valor do aluguel variará de acordo com o tipo do apartamento e a renda da família. 

※Além do formulário de requerimento, é necessário vários outros documentos, compareçam com antecedência no 

balcão do Setor de Construção e Residências. 

Inscrição e informações: À partir do dia 26 (sex) de julho até dia 8 (qui) de agosto, à partir das 8:30 até 17:15 

(exceto aos sábados, domingos ), ir pessoalmente ao Setor de Construção e Residências (Kenchiku Jutaku ka)  ☎
(82)4229  

※Na época da inscrição, haverá atendimento na terça-feira até às 18:30 . 

Dia do sorteio: 26 de agosto (seg)   

Local do sorteio: Prefeitura 3º andar (Sala de reunião)  

Data da entrada no apartamento: Final de setembro 

 

3.Comunicado sobre Subsídio para Sustentar o Menor (Jido Fuyo Teate) 
 Será fornecido para famílias monoparentais que sustentam o menor de até 18 anos que não convive com o pai, a 

mãe ou responsável . 

Beneficiário : Pai, mãe ou responsável que tem a guarda dos filhos que enquadram nos ítens abaixo de ①~⑧. 

①Pais divorciados  ②Viúvos (as) ou sem notí cias de vida ou morte  ③Pai ou mãe com problema de saúde 

grave  ④Pai ou mãe com mais de 1 ano de prisão  ⑤Pai ou mãe que abandonou há mais de 1 ano  ⑥
Nascimento 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. 

Valor do benefício : Dependendo da renda, o valor variará. Há limite de renda familiar, dependendo não poderá 

receber. Maiores detalhes, peça informações. 

Atenção:A confirmação da condição atual será à partir do dia 1(qui) à 30(sex) de agosto. 

Para quem está recebendo este subsídio, há necessidade do trâmite, caso deixar de fazer, não receberá 

consecutivamente após agosto, portanto façam o trâmite sem falta.(As pessoas correspondentes serão enviados o 

comunicado no final do mês de julho). 

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

 
4.Serão fornecidos benefícios aos solteiros que recebem Subsídio para Sustentar o 
Menor  
  Entre os beneficiários do subsídio de apoio as crianças, para pais ou mães solteiros que cuidam dos filhos, os 

benefícios serão pagos como medidas temporárias ou especiais do ano Reiwa 2 de janeiro. Por favor, faça o pedido. 

No final de julho, será enviado a notificação para aqueles que já inscreveram subsídio de apoio infantil.  

Período de inscrição: 1 (qui) de agosto até 3 (seg) de fevereiro do ano Reiwa 2. 

Valor do benefício: ¥17.500 

Para quem: Pessoas que correspondem a todos os requisitos seguintes: 

① Pai ou mãe que recebe o pagamento do subsídio de dependente infantil para 1 de novembro deste ano. 
② Pessoas que nunca casou (matrimônio legal) na data referente de 31 de outubro de 2019. 
③ Pessoas que não foi casado ou não e claro a vida e a morte do parceiro. 

Atenção: Caso  a pessoa que se inscreveu vier a falecer apos o dia sequinte a data de referencia, os benefícios 

serão concedidos às crianças. Entre em cotato conosco caso não inscreveu-se para subsidio dependentes de filhos. 

O que trazer: Cópia do Registro familiar da pessoa que faz o pedido da ajuda,carimbo e algum documento de 

identificação.  

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

 

 



 

5. Feriado do Pronto Socorro 
Data: dia 8 (quinta-feira) das 18:00 até às 8:00 da manhã do dia 9 (sexta-feira) de agosto. 

Neste dia, o Hospital Fuji Byouin ☎(83)3333 estará de plantão. 

Informações : Pronto Socorro (Kyukyu Iryouka)  ☎(83)1111 

 

6. Realização do exame dentário para adulto 
Período: 1 (qua)de agosto a 30 (sáb) de novembro. 

Local de realização : 33 clínicas estabelecidas pela cidade 

Para quem: Pessoas que irão completar 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 anos de idade neste ano fiscal 2019 e que não 

estejam em tratamento dentário contínuo (Aos correspondentes serão enviado o comunicado) 

Taxa: 700 ienes (Aqueles de idade escolar com 70 anos, família que recebe ajuda de subsistência ou isento de impostos 

serão gratuitos.) 

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

 

7.Exame de câncer no estômago do mês de agosto (Bário) 
Calendário do exame de estômago de radiografia através de bário 

Horário de recepção : 8:30 ~ 10:00 

Taxa : ¥ 800 (Aqueles de idade escolar com 70 anos, família que recebe ajuda de subsistência ou isento de impostos 

serão gratuitos.) 

O que levar : formulário de exame que foi enviado. 

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

Data Local 

Dia 19 (seg) Tokinosu Chiku Community Kyoyo Shisetsu 

Dia 20 (ter) Inno Chiku Community Kyoyo Shisetsu 

Dia 21 (qua)・22 (qui) 

26 (seg)・27 (ter)･28(qua) 
Sucursal de Tamaho 

Dia 29 (qui) Gumizawa Shimoku Kouminkan 

Dia 30 (sex) Gumizawa Kita Chiku Community Kyoyo Shisetsu 

 

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

☆Equipamento de fitness de equitação        ☆Sapateira      ☆Mesa baixa     ------- acima gratuíto  

☆Piano elétrico ☆Mesa de jantar e 4 cadeiras  ☆Escrivania ☆Máquina de costura com pedal 

☆Panela grande de stainless (aço inocidável)------  preço definido 

● Procura-se  

☆Carrinho de bebe (desde de recem nascido)   ☆Berço    ☆Aparelho de DVD e cassete    ☆Aspirador    

☆Casinha para cães   ☆Cercado para cães   ------- acima gratuíto 

☆Máquina de costura portátil------- preço à combinar 

※ Não será atendido por fax e por secretária eletrônica.  

 

9. Participantes ao Churrasco brasileiro da GIA  
Data： 25 de agosto (dom)  10:50 ~ 14:00 

Local： OTOME SHINRIN KÖEN DAIICHI CAMP JÖ 

Vagas： Para as primeiras 70 pessoas    

Taxa： Será cobrada  

Inscrição e Informações： À partir do dia 22 (seg) até 26 (sex) de julho, diretamente no escritório da GIA anexando 

a taxa.  

Informações： Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba (GIA)  ☎(82)4426 

 

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

Feriado : dia 19  (seg)     ※ 3ª segunda-feira do mês. 

●Book Start ------- dia 7 (qua) e dia 21 (qua) ※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças 

receberão o seu primeiro livro infantil. (Posto de Saúde) 

●OHANASHI HIROBA -----todos os sábados à partir das 14:30  

●Leituras de livros para pais e crianças ----- dia 14 (qua) e 28 (qua) à partir das 10:30 

●Reciclagem de livros usados ----- dia 18 (dom) à partir das 9:00 até 6:00 (Poderão ganhar livros que lhe-interesse) 

●Biblioteca volante ÔNIBUS LIONS (Se chover não haverá) 

 



 

11. Calendário das programações de agosto 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (qui) 

Consulta sobre assunto 

jurídico (13:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

18 (dom) 

Reciclagem de livros (9:00) 

Biblioteca 

Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 

Pousada de bicho de pelúcia 

(14:30) 

2 (sex) 
Exame para criança de 2  

anos (9:00) 

Posto de 

Saúde 
19 (seg) 

Consulta sobre saúde para 

adultos (13:30) (faça reserva) 
Posto de 

Saúde 

3 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 20 (ter) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 

4 (dom)   

21 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

5 (seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:15) 

Posto de 

Saúde 
Book Start 

Posto de 

Saúde 

Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 
22 (qui) 

Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura  

6 (ter) 
Exame para criança de 1 

ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
23 (sex)    

7 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

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

Book Start 
Posto de 

Saúde 
25 (dom)   

8 (qui) 

Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 26 (seg)   

Exame para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
27 (ter) 

Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

Feriado do Pronto Socorro (18:00 ~) 

(Plantão: Fuji Byouin ☎83-3333) 
28 (qua) 

Leituras de livros para pais 

e crianças (10:30) 
Biblioteca 

9 (sex) 

Aula para gestante (9:15) 

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

Exame para criança de 3 

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

Feriado do Pronto Socorro(~ 8:00) 

(Plantão: Fuji Byouin ☎83-3333) 
29 (qui)   

10 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 30 (sex) Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

11 (dom) 
Leitura de livro noturno 

(19:00) 
Biblioteca 31 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 

12 (seg)   Pagamento de Impostos do mês de Agosto 

Prazo do vencimento : 31 de agosto (qui) 

●Imposto Municipal e Provincial (Shikenminzei)   

2ª parcela. 

●Taxa de Seguro de Saúde (Kokumin Kenko 

Hoken) 2ª parcela 

●Seguro de assistência médica ao idoso  

(Koki Koreisha Iryo Hoken) 1ª parcela 

~ Pagamento prático dentro do prazo através de 

Débito Automático na Conta Bancária! ~ 

13 (ter)   

14 (qua) 
Leituras de livros para pais 

e crianças (10:30) 
Biblioteca 

15 (qui) 
Consulta sobre assunto 

jurídico (10:00) (faça reserva)  
Prefeitura 

16 (sex)   

17 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 

 
    ★ 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 


