
 

 

 

 

20 de Maio de 2020 

No.1369 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Junho “ MÊS EM PROL DA DIMINUIÇÃO DE LIXO ” 

2. Confirmação da situação do Subsídio Infantil (Jidou Teate) 

3. Haverá benefício às famílias que recebem o Subsídio Infantil (Jidou Teate) 

4. Fiquem atentos aos fraudes que se disfarçam de benefícios  

5. Seção de objetos usados 

6. Informação da biblioteca pública do mês de junho 

7. Calendário das programações de junho   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotemba Nishi Chugakko (27 de abril) 

 
★ 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, 

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

https://www.gia−gotemba.com/


1.Junho “ MÊS EM PROL DA REDUÇÃO DE LIXO ” 
 No ano 2019, foi carregado média de 24.421 toneladas de lixo queimável no Centro de incineração, 

comparando com o ano anterior aumentou 50 toneladas. Para reduzir o volume do lixo, vamos tomar cuidado 

com os ítens citados abaixo. 

 

【Vamos separar os materiais recicláveis】 

●Papelões, jornais e revistas, separar por tipo, amarrar com cordão de papel e levar no local de coleta. 
●Tubo fluorescente, garrafas PET, bandeijas de isopor (branca ou coloridas), roupas velhas, panos usados, 

isopores devem ser levadas nos lugares próprios para a coleta de empresa privada. As garrafas PET são 

coletadas também no local de coleta do bairro.  
 

【Eliminar o desperdício de comida】 

 ●Tomar cuidado com alimentos：“Não comprar em excesso”, “Nao deixar sobrar ”e “Comer tudo”. 

 ●Entenda corretamente a diferença da “data de validade do melhor sabor” e “data de validade de consumo”. 

 
【Eliminar o líquido do lixo orgânico（resto de comida）】 

●Quando for jogar o resto de comida, escorra bem o líquido. 

●Use o recipiente próprio para colocar resto de comida, e faça o processamento na sua casa. 

●Participe no empreendimento do processamento de adubo com resto de comida (Uma parte da região de 

Niihashi, Yuzawa, uma parte da região de Hagiwara e Morinokoshi). 

 

 

【Antes de jogar, vamos pensar de como reaproveitá-lo!】 

 ●As roupas usadas, pergunte se alguém nao esta interessada ou também poderão ser coletados pelas 

empresas privadas, levadas em conteiner de coleta ou levar no local onde a Associação das Senhoras onde 

fazem a coleta. 

●Ver se os recipientes poderão ser reusadas para colocar outras coisas. 

●Ver se os ingredientes que sobrarem, dá para usar em uma outra receita. 

 

【Prevenção do contágio do Novo Corona Vírus】 

~Como jogar o lixo queimável~ 

●Quando for jogar o lenço de papel usado ou máscaras descartáveis usados, coloque num saquinho separado 

antes de colocar no saco de lixo da cidade. Isto para eliminar o risco de contágio aos funcionários de coleta. 

 ●Para nao estourar a saco de lixo da cidade, desinfle antes de amarrar a boca do saco. 

Informações : Setor de Promoção a Reciclagem (RECYCLE SUISHINKA)  ☎(88)0530 

 

 

2.Confirmação da situação do Subsídio Infantil (Jidou Teate) 
Período: À partir do dia 1º (seg) à 30 (ter) de junho 

Para quem:Para os que estão recebendo o subsídio (Para quem é necessário o trâmite, será enviado o 

comunicado pela prefeitura no final do mês de maio. Porém ao funcionário público, consulte o seu local de 

trabalho. 

O que levar: 

 ① Formulário de confirmação da situação atual do Subsídio Infantil (Comunicado enviado pela prefeitura) 

 ② Carimbo (Hanko), não poderá ser carimbo de estampa (STAMP IN) 

 ③ Cópia do Seguro de Saúde (Hokensho) do solicitante ou comprovante do Cadastro de Aposentadoria. (Os 

não cadastrados no Seguro de Aposentadoria ou Seguro de Saúde, não precisa apresentar a cópia.) 

Informações e requerimento: Poderá ser feita por via correio, ou dirigir-se diretamente ao departamento do 

Setor de Auxílio Infantil  (Kosodate Shien Ka)   ☎(82)4124. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Haverá benefício às famílias que recebem o Subsídio Infantil (Jidou Teate) 
 Haverá este benefício para às famílias que foram afetadas por causa do contágio do Novo Corona Vírus, 

como uma das ajudas para apoiar a manutenção familiar. 

Período:Após o meado de junho por sequência 

Para quem: Para quem recebeu o subsídio infantil referente ao mês de abril de 2020 (incluindo o mês de 

março )  

※Crianças nascidas ate o dia 31 de março, incluindo os alunos do 1º ano do ensino médio （Koukousei） 

Valor: 10.000 ienes para cada criança 

Atenção!  Para família que exceder os limites de renda （Valor mensal uniforme de 5000ienes）não será 

aplicável. 

Informações: Setor de Auxílio Infantil  (Kosodate Shien Ka)   ☎(82)4124. 

 

 

4. Fiquem atentos aos fraudes que se disfarçam de benefícios  
Os municípios e o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações nunca solicitam operações em caixas 

eletrônicas ou taxas de serviços pelo “ Benefício Periódico Especial “. 

No momento, não solicitamos informações pessoais, como composição da família e número da conta 

bancária, por telefone, correio e E-mail. 

 Se receber uma ligação do seu município, do  Ministério de Assuntos e Comunicações, ou receber E-mail 

em sua casa ou local de trabalho, entre em contato com a delegacia mais próxima.  

Informações: Delegacia de Gotemba (Gotemba Keisatsusho) ☎ (84)0110 

 

 

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

☆Boneca Japonesa ( guerreiro japonês, noiva japonesa dentro da caixa de vidro ) 

☆Disco LP ( música da Era Showa ) ☆Berço ☆Sofá cama ( bege claro )   

☆Enfeite da Festa dos Meninos de Maio ( dentro da caixa de vidro )-------  acima gratuíto 

☆Cafeteira sem uso ☆Aparelho de massagem ( tipo cadeira ) ---- preço à combinar 

☆Máquina de lavar roupa automática ( 5 quilos )       ------- preço estabelecido 

◎Procura-se  

☆Aparelho de telefone com FAX e telefone sem fio   ☆Gaiola de pássaros   ------- acima gratuíto 

☆Uniforme de Educação Física do Fugaku kai Hoikuen ( 100 cm ....)   ☆Cadeira com rodinhas    

------ preço à combinar   

※ Não será atendido por Fax e por secretária eletrônica. 

 
 

6. Informação da biblioteca pública do mês de junho  ☎(82)0391 
Funcionamento : 9:00 às 21:00     Feriado : dia 1(seg), 8 (seg), 15 (seg), 22 (seg) e 29 (seg) 

●Book Start  No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro  

             livro infantil. ------- dia 3 (qua) e dia 17 (qua)   ( Posto de Saúde) 

●Espaço para leitura  OHANASHI HIROBA -------- Não haverá atendimento por um período . 

●Leituras de livros para pais e crianças ---- Não haverá atendimento por um período . 

●Reciclagem de livros usados --------dia 21(dom) à partir das 9:00 ~ 18:00  

(Poderão ganhar livros que lhe-interesse.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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 

Feriado da Biblioteca  Book Start Biblioteca 

2 (ter) 
Seminário para bebê 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 
18 (qui)   

3 (qua) 

Exame para criança de 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
19 (sex)   

Book Start Biblioteca 20 (sab)   

4 (qui) 
Vacinação de BCG 

(13:30) 

Posto de 

Saúde 
21 (dom) 

Reciclagem de livros usados  

(9:00) 
Biblioteca 

5 (sex) 
Consulta para criança de 

2 anos (13:15) 

Posto de 

Saúde 
22 (seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:30) 

Posto de 

Saúde 

6 (sab)   Feriado da Biblioteca  

7 (dom)   23 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

8 (seg) Feriado da Biblioteca  24 (qua) 
Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

9 (ter) 
Exame para criança de 1 

ano e seis meses (13:15) 
Posto de 

Saúde 
25 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00) 

(faça reserva) 
Prefeitura 

10 (qua) 
Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
26 (sex) 

Aconselhamento sobre saúde 

para adulto (13:30)  

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

11 (qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00)  

(faça reserva) 
Prefeitura 27 (sab)   

12 (sex) 
Aula para gestante 

(13:00) (faça reserva) 

Posto de 

Saúde 
28 (dom)   

13 (sab)   

29 (seg) 

Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

14 (dom)   Feriado da Biblioteca  

15 (seg) 

Consulta sobre assunto 

jurídico (10:00) (faça 

reserva) 
Prefeitura 30 (ter)   

Feriado da Biblioteca  ~ Pagamento prático através de desconto bancário!~ 
 Prazo do vencimento : dia 30 de junho (ter) 

● Imposto municipal e provincial (1ª cota) 
16 (ter) 

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 


