
 

 

 

 

5 de Maio de 2020 

No.1368 

 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1.Proteger a vida / Preparar-se para caso de enchentes e desmoronamentos 
2.Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano 

3. Cuidados com os telefonemas de pessoas que estão usando o Novo Corona Vírus 

 
 

Obra premiado 
 

Pintura em cartaz relacionados em prevenção de desastres do ano fiscal 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aluno de 3ª série da escola Takane Chugakko  

 

★ Atendimento para a consulta aos estrangeiros latinos nos dias úteis das 9:00 às 17:00 

Português: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

Espanhol: terça-feira e quinta-feira  

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

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



1.Proteger a vida / Preparar-se para caso de enchentes e 

desmoronamentos 
01 Descrição do nível de alerta 

Nível de alerta 1 → 「Possibilidade de nível de aviso」 (Informações anunciados pela Agência 

Meteorológica do Japão) 

Preparar-se para o desastre, prestando atenção às informações mais recentes, como informações 

meteorológicas de prevenção de desastre. 

Nível de alerta 2  → 「Advertência」 (Informações anunciados pela Agência Meteorológica do 

Japão) 

Verifique o mapa de prevenção de desastres para confirmar sua ação em caso de evacuação, 

verificando os locais a as rotas de evacuação. 

Nível de alerta 3  → 「Preparação para evacuação ・ Início de evacuação para idosos 」 

As pessoas que necessitam de tempo para evacuar, como idosos, pessoas que necessitam de 

cuidados especiais começarão a evacuar para o local de evacuação. Outros deverão se preparar 

para a evacuação, prestando atenção as informações meteorológicas. 

Nível de alerta 4  → 「Aviso de evacuação, instruções de evacuação (Emergência)」 

 Todas as pessoas que estão em locais onde pode ocorrer um desastre, evacuam para o local de 

evacuação. Se parecer perigoso mudar para o local de evacuação, vá para um prédio, local ou sala 

mais seguro nas proximidades. A ordem de evacuação (Emergência) nem sempre é emitida, mas é 

emitida em caso de emergência ou quando a evacuação é solicitada novamente em situações em 

que há um risco alto de desastres. Informações importantes emitidas quando a possibilidade de 

ferimentos pessoais aumenta. 

Nível de alerta 5 → 「Informação de ocorrência de desastre」 

 Tome a melhor ação para salvar vidas. Situação que um desastre já ocorreu. 

Quando for cancelada → A cidade emitirá um cancelamento do aviso de evacuação, em base em 

informações como a diminuição do nível da água do rio e a diminuição do índice de chuva no solo. 

Verifique sua casa e rota de evacuação para garantir que eles estejam seguros e depois vá para 

casa.  

 

02 Verificar o Mapa de prevenção de desastre com antecedência 
●“Área de atenção especial a desastres relacionados a sedimentos” 

A área de atenção especial a desastres relacionados a sedimentos é definida como uma área em 

que os edifícios como casas podem entrar em colapso devido ao fluxo de detritos ou colapsos de 

encostas íngremes, resultando em graves danosas vidas das pessoas que vivem lá. 

Na cidade há 51 locais que a Província designou área de alerta de desastre especial. Em primeiro 

lugar, certifique-se de que você mora em uma das áreas.  

●Verifique o Mapa de Desastre 

(1)Risco de desastre  Presença ou ano de desastre de desmoronamento e inundações 

(2) Locais que já ocorreu inundação no passado 

(3) Local de evacuação e caminho (rota) de evacuação 

※ O Mapa de prevenção de desastre foi distribuído para cada família. Aqueles que não o tiverem, 

adquirir o mapa na prefeitura no prédio lado leste, no Setor de Gerenciamento de Crises. Você 

também pode verificá-los no site da cidade. . 

HP  https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/a-1/a-1-8/512.html 

 

 

 

 

 



03 Informações em mãos 
●A cidade transmite informações de evacuação e outros  

Transmissão direta do rádio amador 

Sistema de registro de E-mail (htm) 

SNS (Facebook e Twitter) 

Home Page da cidade  

●Outros formas de informações 

Rádio Mt. Fuji Gogo Fm  

Informações transmitidas pela TV Radiodifusão por ondas terrestre 

Home page da Agência Meteorológica do Japão 

Sistema de pequena observação meteorológica POTEKA 

HP  https://www.potekanet.com/ 

 

Hot Mail   Serviço que fornece informações úteis para a vida cotidiana, como prevenção de 

desastres, prevenção de crimes e informações de eventos da cidade para telefones celulares e 

computadores.. 

HP  https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/a-1/a-1-7/128.html 

 

●Modo de registro em Smar tphone 

HP  https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/kanri/assets/uploads/2016/02/hotmail_keitai.pdf 

 

 

 

●Modo de registro em computador 

HP  https//www.city.gotemba.lg.jp/anzen/kanri/assets/uploads/2016/02/hotmail_pc.pdf 

 

Facebook oficial da cidade   HP  https://www.facebook.com/GotembaCity/ 

 

 

Twitter oficial da cidade     HP  https:/twitter.com/city_gotemba 

 

 

04 Prepare-se para todos os dias 
Até que o desastre seja restaurado, 7 dias de estoques é fundamental para que possa se manter. 

Coloque em uma mochila ou bolsa para que você possa rete-los imediatamente em caso de 

evacuação. 

O que é necessário preparar: 

□Lanterna 

□Celular・ Smart phone  (Carregador de bateria) 

□Rádio 

□Capacete 

□Alimento de emergência 

□Água potável 

□Remédio regular e kit de primeiros socorros 

□Produtos de higiêne 

□Objetos de valor 

□Roupas e toalhas e outros 

 

A bolsa ou mochila é segura se for à prova d’água. 

Proteger-se é a principal prioridade. Caso não haja tempo necessário, não precisa levar o 

estoque. 



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

05 Prepare-se para enchentes e desmoronamento 
 Diferença entre um terremoto e a preparação para um desastre de inundação e deslizamento de 

terra. 

 Um terremoto pode ocorrer repentinamente, mas você pode prever um desastre de inundação ou 

deslizamaneto de terra com antecedência. A principal diferença é que as informações fornecidas 

pela Agência Meteorológica do Japão podem ser obtidas e manipuladas continuamente por 

qualquer meio, como televisão e rádio. 

 

 

2.Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano  
 Prazo do pagamento do imposto de automóvel será dia 1º de junho. 

Faça o pagamento em bancos perto da sua casa, banco do correio, lojas de conveniências, lojas 

instaladas MMK, através do ATM (Pay-easy), cartão de crédito, internet banking, mobile 

banking. 

Atenção! O pagamento através de Pay-easy e cartão de crédito não será fornecida o recibo ou o 

comprovante de pagamento, portanto as pessoas que está com a data próxima da inspeção do 

veículo, façam o pagamento em bancos ou lojas de conveniências e outros. Pagamento através o 

cartão de crédito será aceito somente pelo site de Yahoo! pagamento público, surgirá a taxa de 

liquidação.  

Informações:  Escritório Financeiro de Numazu da Província (Ken Numazu Zaimu Jimusho) 

              ☎055(920)2019  

 

 

3. Cuidados com os telefonemas de pessoas que estão usando o Novo 

Corona Vírus 
  Exemplo 

①Um homem, dizendo que é funcionário da prefeitura telefonou e disse:“Estou ligando para os 

idosos para terem cuidado porque o Novo Corona Vírus é predominante”. 

②Para evitar a infecção por Corona Vírus, o Governo permitiu que fizesse a deterização. Você 

aceita？O comerciante telefonou para o número residencial. 

 Explicação 

No caso ①, conforme o conteúdo da conversa, consegue coletar dados particulares da família. 

No caso ②, usando a nova Corona Vírus, venderá produtos caros, visitando as famílias. 

【Para evitar problemas】 

・Ligue e verifique se realmente é verdade do fato  

・Não atenda o telefone que está tentando dar uma desculpa para o Novo Corona Vírus. 

Aconselhe-se com o Centro do Consumidor caso tiver algum telefonema suspeito. 

Informações: Centro do Consumidor / Setor de Segurança para Sobrevivência  

(Kurashi no Anzen ka) ☎(83)1629   Fax (82)4333 

 

 

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