5 de Agosto de 2019
No.1350

Kōho Gotemba

INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～
1.Aumento rápido do problema do contrato de eletricidade
2. Iniciará o pagamento do Seguro de Assistência Médica aos Idosos
3. Encerrará o Exame de Saúde básico・Exame para idosos no dia 31 de agosto
4. Dias fechados dos Jardins de Infância, escolas primárias e secundárias da cidade
5. Realização do Festival Artístico de Gotemba

Centro de Intercâmbio do Povo
「Fujizakura」(3 de Julho)

★ 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. Aumento rápido do problema do contrato de eletricidade
Desde a liberalização do varejo de eletricidade, telefone, está aumentando o problema de contrato em
relação a troca de empresa de energia.
Que problema?
Havia um telefonema de uma grande empresa de energia que tinha um contrato, e sem dúvida disseram o
endereço, o número do contrato, etc, escrito na folha de leitura do medidor comunicando que foi mudade de
contrato com uma empresa de energia desconhecida.
Em que tomar cuidado?
①Se houver esse tipo de chamada, verifique o nome e o conteúdo dessa empresa.
②Se não houver intenção de trocar, diga claramente: “Eu recuso!”.
③Não diga qualquer informação individual sosbre a leitura do medidor.
Ao fazer o contrato de eletricidade por convite telefônico, à partir da data do recebimento do contrato, até 8
dias, você poderá cancelar o contrato.
Caso tiver alguma dificuldade, peça consulta ao Centro de Vida do Consumidor
Informações: Centro de Vida do Consumidor (Shohi Seikatsu Center) no Setor de Segurança para
sobrevivência (Kurashi no Anzenka) ☎(83)1629 Fax (82)4333

2. Iniciará o pagamento do Seguro de Assistência Médica aos Idosos
O comunicado da taxa de seguro será enviada no meado de agosto. Não deixem de fazer o pagamento.
Maiores informações, verifique o comunicado.
Informacão: Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4188

３.Encerrará o Exame de Saúde básico・Exame para idosos no dia 31 de agosto
Realize o exame médico com o formulário que foi enviado no meado de maio. Maiores detalhes, verifique o
comunicado que foi enviado junto com o formulário (Caso não encontrar o formulário, entre em contato).
Também aos propritários de empresas ou particularmente, cadastrados no Seguro de Saúde interessados em
prestar um exame check-up geral, traga o resultado do exame de saúde básico.
Informação: Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional (Kokuho Nenkinka) ☎(82)4121

4.Dias fechados dos Jardins de Infância, escolas primárias e secundárias da cidade
Como nos dias fechados, os professores estarão ausentes, não haverá atendimento na escola e nem pelo
telefonema.
Dias fechados: 13 (ter) ~ 15 (qui) de agosto
Informação: Setor de Educação Escolar (Gakko Kyouikuka) ☎(82)4534

5.Realização do Festival Artístico de Gotemba
Será realizado apresentacão de dança, teatro, dança tradicional dos grupos das crianças de ate nível
secundário que tem treinado
Informação: Dentro do Setor de Educação Social (ShakaiKyouikukanai)
Secretariado do Comitê Executivo do Festival Artístico de Gotemba
(Gotemba Shimin Geijutsusai Jikko Iinkai) ☎(82)4319
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