
 

 

 

 

5 de Outubro de 2020 

No.1378 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Está sendo distribuído do Cupom de Compras com Prêmio 

2. Subsídio para novas construções e reformas de casas e estabelecimentos comerciais 

3. Projeto de assistência ao transporte público local 

4. Mês de outubro, mês em prol ao 3R  

5. Anúncio de inscrição de habitação provincial mensal 

 

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

 

★ 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/ 

 

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

 
1. Está sendo distribuído do Cupom de Compras com Prêmio 
 Como a disseminação da nova infecção por coronavírus afetou as atividades econômicas da cidade, será vendido os vales compra 

para apoiar as atividades econômicas dos cidadões da cidade. 

【Venda de Vale-compras】 

Período：19 de outubro (seg) até 30 de novembro  (seg) 

Locais de venda： 

①Agências de correios da cidade 

 (Gotemba, Higashitanaka, Kamichō, Fujioka, Kōyama, Harasato, Morinokoshi, Tamaho, Takane)  

②Supermercado Epi, Sun Sun Cook Hotozawa e Kōyama 

Horário de venda：① Das 9:00 ~ 17:00    ※Sábado, domingo e feriado não serão vendido 

②Durante o horário comercial de cada loja 

Para quem：Todas as famílias que residem em Gotemba (1 bloco por família) 

Preço：1 bloco ¥20.000 ienes 

Para adquirir o vale：Será distribuído para todas as casas, um panfleto para retirar o vale até o dia 16 de outubro. 

※Quando comprar os vales, deverá levar o panfleto. 

【Lojas a serem usadas】 

Lojas convencionadas：Veja no panfleto e no Home Page. 

Período de validade：19 de outubro (seg) ~ 11 de fevereiro (qui) de 2021 (Reiwa 3) 

※O vale não poderá ser trocado por dinheiro. O mesmo se aplica se a data de validade venceu e o vale permanecer sem uso. 

 

Cupom de compras premium 【1 bloco por família】 

Preço de venda    ¥20.000   +   Prêmio de ¥5.000 

                 ↓ 

Somente em restaurantes ¥13.000   +   Para uso em lojas convencionadas  ¥12.000 

Informações: 

 Câmara Municipal de Comércio e Indústria encarregada no projeto de medidas econômicas  Seção de Construção  

(Shi Shoukokai Keizai Taisaku Josei Jigyo Tanto   Kensetsu kakari) ☎(83)8822 

 



2.Subsídio para novas construções e reformas de casas e estabelecimentos comerciais 
 Para promover medidas contra novas infecções por coronavírus e revitalizar a economia da cidade, será implantado um projeto de 

subsídio de medidas econômicas que subsidia parte do custo da reforma. 

【Alvo do Subsídio】 

Aplicação incluindo novas contramedidas de infecção por coronavírus ou contramedidas de desastre (terremoto, tempestades e 

inundações) para novas construções de residências / estabelecimentos comerciais contratados após 8 de setembro. 

【Valor do Subsídio】 

 ①Para habitação...   10% do custo da construção (Até 1 milhão de ienes) 

②Estabelecimentos comerciais...   20% do custo da construção (Até 1 milhão de ienes) 

※Se o custo total da construção for de 2 milhões de ienes ou menos, o valor total do subsídio será pago, e se for de 2 milhões ou 

mais, metade do valor será pago com um vale presente. 

【Modo de inscrição】 

Apenas o contratante principal pode se inscrever 

Data de recepção : Toda 1ª e 3ª quarta-feira do mês      

Horário：AM 9:00 ~ 11:30     PM1:00 ~ 4:00 

Local de inscrição： 

Câmara Municipal de Comércio e Indústria encarregada no projeto de medidas econômicas  Seção de Construção  

(Shi Shoukokai Keizai Taisaku Josei Jigyo Tanto   Kensetsu kakari) ☎(83)8822 

 

3.Projeto de assistência ao transporte público local 
 ~ Contramedidas para doenças infecciosas do novo coronavírus ~ 

O ônibus circular e táxi é um meio de transporte público diário, para ir ao hospital ou fazer compras. Para apoiar as  

empresas que foram afetadas devido as contramedidas para doenças infecciosas do novo coronavírus, serão emitidos o tíquetes de 

subsídio do uso de táxi ou ônibus às pessoas com dificuldades de se locomover tais como os idosos. Assim apoiando as empresas 

do transporte público local e dando assistência aos idosos com dificuldade de acesso a locomoção. 

【Vale transporte para táxi e ônibus】    

Para quem：Pessoas com dificuldades de se locomover tais como os idosos. 

Para aqueles que já recebem a ajuda do meio de transporte para ônibus e táxi, serão enviado o formulário. Envie de volta no  

envelope retorno anexo. 

Quantidade da distribuição：Valor referente a ¥15.000 (150 tíquetes com o valor de ¥100) 

Período de inscrição：9 (sex) de outubro ~ 28 (seg) de dezembro 

Prazo do uso dos tíquetes：Até o final do mês de fevereiro. 

É diferente do tíquete do ano 2020 que é distribuído através da cidade. Utilize primeiro o tíquete com o prazo curto, que está 

 escrito【Shingata Corona】. 

Informações：Setor de Pr ojeto do Futuro (Mirai Project Ka)   ☎(82)4349. 

 

4. Mês de outubro, mês em prol ao 3R  
Valorize os recursos limitados da terra! 

●Reduzir  (Reduce) 

Não aumente lixo 

①Vamos colocar em prática：“Não compre em excesso” “Usar até acabar” “Não deixar restar comida"  

②Vamos usar a sacolas ou cestos próprios 

③Vamos optar produtos recarregáveis  

④Escorra bem o líquido do lixo crú quando for jogar. 

●Reutilizar  (Reuse)  

Usar repedidamente 

①Vamos usar própria bolsa (my bag), cesto de compra (my bascket), usar repedidamente os sacos plásticos do supermercado  

②Ir em mercado livre (free marcket),lojas de reciclagem, bazares, banco de utilização de resíduos,etc.  

●Reciclar  (Recycle)  

①Vamos separar corretamente para poder ser reciclado como matéria de origem.  

②Usar produtos reciclados. 

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

 

5.Anúncio de inscrição de habitação provincial mensal 
O conteúdo da inscrição será anunciado todo dia 10 do mês. 

Inscrição e informações：Todos os meses do dia 10 até dia 18 na Administração dos Condomínios Habitacionais da Província de Shizuoka (Ken Jutaku 

Kyokyu Kousha)  ☎055(920)2271  HP  http://www.sjkk.or.jp/ 

※Maiores informações, entre em contato. 

 

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 


