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     A temperatura é mais baixa nas manhãs e fins de tarde, e nós podemos perceber a chegada do outono pelo jeito no qual 
as folhas estão gradualmente começando a mudar e as flores cosmos desabrocham. Sem dúvida muitas pessoas gostam de 
fazer caminhadas para encontrar tais sinais de outono.
     Localizado ao lado do Jardim Zoológico de Yokohama “Zoorasia”, o Jardim Satoyama criou um enorme canteiro de 
flores medindo 1 hectare para o outono, como tinha feito para a primavera. O tema para este outono é “Colinas com 
Brocado Outonal”. O jardim está coberto com plantas e flores exibindo vívidos tons de amarelo, laranja e vermelhão. 

Recomendo que todos desfrutem do cenário outonal nesta trilha de natureza que toca o coração de um jeito especial.
     Fazendas na cidade estão começando a colher batata doce, caqui e outras safras. Nós entramos na época do ano para saborear os vegetais de 
outono e o arroz recém colhido. Jantar alimentos que estão bem na estação é um dos prazeres de um outono farto.
     A Maratona de Yokohama 2018 será realizada mais próximo ao fim de outubro. Este evento atrai cerca de 28.000 participantes de dentro e fora 
da cidade, e a visão de todos eles correndo pelas ruas da cidade de Yokohama é realmente espetacular. Além disso, o desempenho dos torcedores nos 
pontos de fornecimento de água e os tipos de hospitalidade únicos de Yokohama, tais como “refeições da sorte”, apresentando famosas confecções 
locais, o sorriso que os corredores dão àqueles torcendo por eles da calçada e outras interações amigáveis, não podem ser perdidos.
     No Japão, o outono é uma estação para curtir esportes, as artes e comida. Em Yokohama, ele traz festivais altamente cosmopolitas e uma 
abundância de eventos para apreciação da cultura e das artes. Nós esperamos que você possa aproveitar o máximo dele!
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O festival de outono do Jardim Satoyama realizado até 14 de outubro (domingo)
O festival do Jardim Satoyama é um evento com tempo limitado no qual os visitantes podem admirar o enorme 
canteiro de flores no Jardim Satoyama e as flores e o verde da vizinhança.

【Local】 Jardim Satoyama 
- adjacente ao Jardim Zoológico de Yokohama 
"Zoorasia" (Kamishirane-cho 1425-4, Bairro Asahi)

【Contato para questões sobre o festival do Jardim Satoyama】

NTT Hello Dial   Tel.: 050-5548-8686
Informações sobre o festival do Jardim Satoyama providas até 17 de outubro (quarta-feira), das 08:00 às 22:00 horas.

【Contato para questões sobre o Colar Jardineiro de Yokohama】

Comitê Executivo do Colar Jardineiro de Yokohama (Divisão de Promoção do Verde, Agência de Planejamento Ambiental)
Tel.: 045-671-2629   Fax: 045-224-6627

Tanto a edição do município como a dos bairros de Koho Yokohama podem ser vistas no portal. 広報よこはま
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– em vários locais da cidade e no Jardim Satoyama
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【Contato para questões sobre este artigo】Divisão de Assuntos Financeiros, Agência das Finanças
Tel.: 045-671-2231　Fax: 045-664-7185

Resumo da Declaração de Contas Gerais 
para o Ano Fiscal de 2017

     Aqui está um resumo da declaração de contas gerais para o ano fiscal de 2017 
correntemente sendo deliberada pelo Conselho Municipal.

Para detalhes, 
referir-se ao portal.

     A declaração para a liquidação das contas gerais do ano 
fiscal de 2017 mostra a renda de ¥1.686,9 bilhões e a despesa 
de ¥1.670,2 bilhões. O balanço real obtido pela subtração da 
despesa da renda, excluindo fundos repassados para o ano 
fiscal de 2018, resultou em um superávit de ¥7,3 bilhões.

Renda
A

Despesa
B

Subtração
C = A - B

Fundos 
repassados

D

Balanço Real
C- D

¥1.686,9 
bilhões

¥1.670,2 
bilhões

¥16,6 bilhões ¥9,4 bilhões ¥7,3 bilhões

Aumento da renda fiscal municipal 
pelo segundo ano consecutivo e 
maior taxa recorde de coleta de 
imposto municipal

     A renda fiscal municipal aumentou pelo segundo 

ano consecutivo, em 0,9% em relação ao ano 

fiscal de 2016, devido ao acréscimo do imposto 

municipal pessoal bem como do imposto municipal 

empresarial, do imposto sobre bens fixos, etc. A 

taxa de coleta do imposto municipal aumentou ao 

recorde de 99,2%.

O ano que marca a culminação do plano 
quadrienal de médio prazo 2014-2017 de 
Yokohama

     Yokohama abordou vários programas para atingir os alvos 

estabelecidos em seu plano de médio prazo. Eles incluem ações 

sobre questões urgentes tais como assédio e maltrato bem como a 

pobreza infantil, medidas mais abrangedoras para eliminar as listas 

de espera das creches e assistência para a criação infantil, provisões 

para viver com mais saúde e a criação de um sistema de cuidados 

integrado com base na comunidade, o reforço da infraestrutura 

urbana, a construção de instalações MICE no Bloco 20, medidas 

para proporcionar mais segurança ao longo das vias usadas pelas 

crianças no percurso de ida à escola e volta, iniciativa para prevenir 

e mitigar desastres, apoio para pequenas e médias empresas, o 

cultivo de campos de crescimento tais como a Internet das Coisas, 

e um realce na vibração urbana com a realização da Feira do Verde 

Urbano Nacional de Yokohama.
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Contração do balanço da dívida 
manejado através das contas gerais

     O balanço da dívida a ser manejado através das 

contas gerais, incluindo contas especiais, contas 

empresariais e entidades extragovernamentais, 

chegou a ¥3.154,9 bilhões no final do ano fiscal 

de 2017, o que representa uma redução de ¥28,0 

bilhões em relação ao final do ano fiscal de 2016.

Mascote das obrigações municipais de Yokohama

“Hamasai”
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横浜市　決算
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Tendência do balance da dívida a ser 
manejado através das contas gerais

(Ano fiscal)

* O remanescente monetário pode não ser igual ao remanescente após a subtração, devido ao 
arredondamento das frações das unidades indicadas sob cada item.
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Informações financeiras que 
gostaríamos que soubessem

Situação financeira 
de Yokohama



Koho Yokohama    Outubro de 2018 3

Maratona de Yokohama 2018
- Correndo por Yokohama, Mudando o Mundo

     A Maratona de Yokohama 2018 será realizada no dia 28 de outubro 

(domingo). Ela atrai cerca de 28.000 participantes, tanto do Japão como fora 

dele, que passarão correndo por alguns pontos de referência de Yokohama.

     Durante um período de três dias, de sexta-feira 26 a domingo 28 de outubro, a EXPO 2018 da 

Maratona de Yokohama será realizada na Praça de Eventos do Armazém de Tijolos Vermelhos de 

Yokohama. Haverá muitas barracas de feira e apresentações em palco e contamos com a sua presença. Maratona de Yokohama 2016 EXPO 2017 da Maratona de Yokohama

Aviso sobre restrições de trânsito quando da realização 
da Maratona de Yokohama 2018

* É proibido voar aeronaves não tripuladas (autômatos, controlados 
por rádio, etc.) ao longo do percurso ou nas vizinhanças do local.

Horário de restrição de trânsito em vias ordinárias durante a maratona

Seções (percurso) Horário aproximado de restrição

① Tochinoki-dori Nishi  – ② Portside Chuo (beira-mar) 06:30 – 09:40

② Portside Chuo – ③ Sakae-cho (beira-mar) 07:40 – 09:50

④ Entrada de Chuo Shijo – ⑥ Shijo 07:50 – 09:50

⑤ Hashimoto-cho 2-chome – ⑥ Shijo 07:50 – 09:50

⑥ Shijo –  a  Túnel Minatomirai 07:50 – 09:50

 a  Túnel Minatomirai – ⑧ Saguão de Exibição Norte 06:30 – 09:50

① Tochinoki-dori – ⑦ Entrada do Parque Rinko 06:30 – 09:50

⑧ Saguão de Exibição Norte – ⑨ Pacifico Yokohama (frente) 06:30 – 09:40

⑨ Pacifico Yokohama (frente) – ⑩ Passeio Circular 07:50 – 15:30

⑩ Passeio Circular – ⑪ Alfândega de Yokohama (frente) 07:50 – 15:30

⑪ Alfândega de Yokohama (frente) – ⑬ Praça Kaiko (frente) 08:00 – 15:20

⑬ Praça Kaiko (frente) – ⑭ Yamashita-bashi 08:00 – 15:20

⑪ Alfândega de Yokohama (frente) – ⑫ Aioi-cho 1-chome – ⑬ Praça Kaiko (frente) 08:00 – 10:30

⑭ Yamashita-bashi – ⑮ Entrada do Molhe B (beira-mar) 08:10 – 15:10

⑮ Entrada do Molhe B (beira-mar) – ⑯ Torre Símbolo do Porto de Yokohama 08:20 – 14:50

⑯ Torre Símbolo do Porto de Yokohama – ⑰ Nishiki-cho 08:20 – 14:50

* Rota Costeira da Baía da Via Expressa Metropolitana, Rampa de subida do Embarcadouro Honmoku 15:30 – 16:00

⑰ Nishiki-cho – ⑱ Kominato-bashi – ⑲ Makado (beira-mar) 08:20 – 11:30

⑲ Makado – ⑳ Yahata-bashi (beira-mar) 08:40 – 11:40

⑳ Yahata-bashi – ㉑ Shinnakahara Minamigawa (beira-mar) 08:40 – 12:10

㉑ Shinnakahara Minamigawa (beira-mar) – ㉒ Torihama-cho 08:50 – 12:30

Seções, rampas de subida e rampas de descida da via expressa e outras vias fechadas ao trânsito 
durante a maratona

Rota Yokohane
Rota Kariba

Rampa de descida do Parque de Yokohama 
(em direção à Ponte da Baía de Yokohama)

05:00 – 10:40

Rampa de subida do Parque de Yokohama 
(em direção à Estação de Yokohama)

07:50 – 10:40

Rampa de descida de Shin-Yamashita 
(em direção à Ponte da Baía de Yokohama)

05:00 – 16:00

Rampa de subida de Shin-Yamashita 
(em direção à Ponte da Baía de Yokohama)

08:00 – 16:00

Rota Costeira da 
Baía

Trevo de Honmoku – Sachiura, em direção ao leste e 
ao oeste, todas as rampas de subida e descida

05:00 – 16:00

Fechado ao trânsito a partir da rampa de descida de Namiki (em direção à Ponte da Baía de Yokohama) 
da Ramificação de Kanazawa na Via Yokohama-Yokosuka.

・Os horários de restrição de trânsito são aproximados e podem mudar dependendo da situação da competição e outros fatores.
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A Estrada Nacional 15 deve ficar 
congestionada. Usar a Estrada 
Nacional 1 também como rota 
alternativa.

O trecho da via de Hashimoto-
cho 2 em direção ao Pacifico 
Yokohama será fechado. Usar a 
Estrada Nacional 15 como rota 
alternativa.

Aberta ao trânsito em direção 
à Torre Símbolo do Porto de 
Yokohama e as instalações do 
Parque Pesqueiro Marítimo 
Honmoku via Honmoku Rikkyo.

Aberta ao trânsito em direção à área de Minami-
Honmoku via Honmoku Rikkyo.

Restrição de trânsito em 
ambas as direções

Rotas 
alternativas

Via Expressa 
Metropolitana, etc.

Restrição de trânsito em 
uma direção (aberta ao 
trânsito no sentido da seta)

Legenda

Usar a Estrada Nacional 16 após sair 
da rampa de descida de Namiki.

【Contato para questões sobre restrições de trânsito durante a Maratona de Yokohama】

Centro de Atendimento de Restrições de Trânsito da Maratona de Yokohama   Tel.: 045-319-6673
Das 09:00 às 17:00 horas (até 19 de outubro, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, e entre 20 e 27 de outubro), e das 05:00 às 17:00 horas no dia 18 de outubro

【Contato para questões sobre a Maratona de Yokohama 2018】Secretaria   Tel.: 045-651-0666   Fax: 045-226-5037

横浜マラソン 2018

Aviso sobre restrições de trânsito no dia 28 de outubro (domingo)

Buscar

A Estrada Nacional 357 será fechada ao trânsito 
a partir do Mercado Sul de Yokohama. Usar a 
Estrada Nacional 16 como rota alternativa.


