
 
 

 

 

 

5 de Fevereiro de 2021 

 No.1386 
 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

 

1. Pontos para prevenir a infecção pela Nova Coronavírus dentro da família 

2. Aumento repentino de problemas em sites de adivinhações gratuítas 

3. Visando o convívio entre pessoas e gatos 

4. Aviso sobre 「Pagamento antecipado」 do Seguro de Pensão Nacional 

5. Prefeitura de Numazu / Consulta para Estrangeiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 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/ 

Templo Shichisha  

(10 de Janeiro) 

https://www.gia-gotemba.com/


1.Pontos para prevenir a infecção pela Nova Coronavírus dentro da família 
Informações:Setor de Promoção de Saúde ☎ (82)1111 

Não deixe entrar! 
①Gargarejo, lavar as mãos, desinfetar  

 Ao regressar para casa, lave as mãos com sabonete, faça gargarejo e desinfete as mãos imediatamente. Não compartilhe 

a toalha, use toalha de papel ou toalha individual. Também, após o banheiro, antes de cozinhar e antes das refeições nao 

esqueça de lavar as mãos. 

②Máscara e troca de roupa 

 Certifique de usar máscara ao sair e, ao voltar para casa, não toque a superfície da máscara, tire-a pelo elástico. Após 

remover a máscara, lave as mãos com sabonete novamente. Troque de roupa imediatamente. 

 

Não transmita! 
①Cuidados com as condições físicas 

 Se você sentir qualquer anormalidade em sua condição física ao observar sua saúde, como medir a temperatura corporal 

todos os dias, use a máscara em casa e consulte uma instituição médica. 

②Ventilação 

 Como orientação para a umidificação, ventile duas vezes por 1 hora por um determinado período de tempo, (cerca de 5 

minutos). Vamos também controlar a umidade. (Aproximadamente de 50 ⁓ 60%) 

③Desinfetar a área tocada 

 Maçanetas corrimão, interruptores de luz, torneiras, controles remotos, mesas e outras áreas que sua família costuma 

tocar devem ser desinfetadas com frequência. 

④Evite compartilhar 

 Não compartilhe toalhase objetos que coloque diretamente na boca. (copos, talheres, etc.), use toalhas de papel ou 

toalhas individuais. 

⑤Refeição 

 Evite comer de frente a frente, sirva em pratos individuais e mão em travessas.Evite comer e beber um dos outros. 

Se os sintomas como febre continuarem, consulte o Centro de Orientção do estado febril 

Atendimento disponível durante 24 horas, 365 dias   ☎ 050(5371)0561 

Atendimento nos dias da semana   8:30 ~ 17:15    ☎ 050(5371)0562 

 

No caso improvável de haver uma pessoa suspeita de estar infectado em casa... 

●Separe o quarto com outros coabitantes o máximo possível. 

●Se você tiver uma doença crônica, evite cuidar de pessoa suspeita de estar infectada. 

●Os lenços de papéis usadospara assoar o nariz, devem ser descartados em saco plástico, etc, bem fechados. 

●Desinfete as partes que você toca com as mãos, como maçanetes de porta. 

●Use luvas e máscaras para lavar as roupas. 

 

 

 

 

2. Aumento repentino de problemas em sites de adivinhações gratuítas 

 【Exemplo】 

 Ví um anúncio em um site gratuito de adivinhação no smartphone e registrar a data de nascimento acreditando 

qua uma mensagem como “Posso ser feliz”de uma pessoa que afirma ser vidente e fiz a troca de mensagens. 

Quando percebi paguei 3 milhões de ienes por vários meses. 

【Problema】 

●Os consumidores são convidados no site de adivinhação por anúncios SNS, como “Registro gratuito”, o SMS e e-

mails enviado para telefone celurares. 

●Estava convencido de que a mensagem era direcionada apenas para mim e mesmo após o período gratuíto, 

continuei a trocar por uma taxa. 

●A taxa de uso torna-se alta porque os números e símbolos são enviados indefinidamente sob o nome de “Leitura 

da sorte”. 

【Conselho】 

●Não insira informações pessoais facilmente devido a leitura da sorte gratuíta. 

●Não continue a troca apenas ouvindo as palavras da cartomante “Só você”. 

●Faça uma capitura de tela da interação e deixe-a como evidência. 
Em caso de problemas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Consumidor da cidade. 

Informações: Centro de Atendimento ao Consumidor (Shohi Seikatsu Center) (Setor de Segurança para 

Sobrevivência/Kurashi no Anzenka)    ☎ (83)1629  Fax:(82)4333 

Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 

O que você deve ter cuidado em casa 



3.Visando o convívio entre pessoas e gatos 
Setor do Meio Ambiente (Kankyoka) ☎(83)1603 

 Estamos promovendo atividades para proteção dos gatos da comunidade. 

 A provincia tem tomado iniciativas e juntamente a cidade também tem reforçado fornecendo ajudas em dinheiro para 

「Atividade local para gatos」nos bairros onde tem implementado esta atividade de proteção dos animais e preservar o 

meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

●O que é 「Atividade local para gatos」? 

É uma atividade para proteger a vida e preservar um bom ambiente, fazendo a cirurgia de castração aos gatos de rua e 

gerenciar adequadamente de uma maneira que se adapte a sua área. 

 

●Atuação da Atividade local para gatos 

No ano 2019, 19 bairros participaram da Atividade local para gatos, que no total de 666 gatos de rua fizeram a cirurgia e, 

tendo bom resultado com efeito visível.                                                                                              

 

●Para não ser gatos problemático com as vizinhanças 

Abandono de gatos, criar gato fora de casa, dar comida sem responsabilidade e outros, por esses motivos, pessoas que 

não respeitam os modos, podem aumentar gatos de rua. Para não aumentar gatos em uma situação infeliz, é importante 

que cada um de nos respeitemos as regras. 

 

●Não dar comida sem responsabilidade 

 Dar comida sem responsabilidade, caso deixar comida ou ração, podera reunir gatos de rua e perturbar com urinas e 

fezes nas vizinhanças e surgir problemas entre moradores. 

●Vamos fazer a cirurgia de castração 

● A fecundidade de gatos é muito alto, poderá nascer até mais de 20 filhotes dentro de 1 ano.                                                              

●Cuidar e criar o gato dentro de casa 

 Criar gato fora de casa, há risco de acidente no trânsito ou contagiar de alguma doença e outros tipos de perigos. 

●Criar gato com responsabilidade até o seu último dia 

 Jogar gatos é crime. Prisão durante menos de 1 ano ou multa menos de 1.000.000 de ienes. 

 

 

4.Aviso sobre 「Pagamento antecipado」 do Seguro de Pensão Nacional 
  Há forma de pagamento antecipado do Seguro de Pensão Nacional, comparando com o pagamento mensal, fazendo o 

pagamento antecipado, há vantagens por ter descontos.  

Tipos de pagamento: Referente ao valor de 2 anos, 1 ano, 6 meses ou de 1 mês 

Forma de pagamento: ①Débito automático bancário, ②Cartão de crédito, ③ Em dinheiro 

Valor de desconto:Pagamento antecipado referente a 2 anos:① ¥15.840 ②③ ¥14.590 

Pagamento antecipado referente a 1 ano: ①¥4.160  ②③ ¥3.520      

Pagamento antecipadoreferente a 6 meses: ① ¥1.130  ②③ ¥810 

Pagamento antecipadoreferente a 6 meses: ① ¥50  ②③não há desconto 

Aos interessados em fazer o pagamento antecipado do Seguro de Pensão Nacional à partir do mês de abril, comparecer 

nos locais abaixo citado atéfinal de fevereiro, levando consigo o formulário preenchido, em casos de débito automático, 

na Agência bancária onde tem a sua conta bancária e em caso de pagamento através de cartão de crédito, ir no escritório 

de Seguro Nacional de Pensão.  

Sobre o formulário, entre em contrato no Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional(Kokuho Nenkinka Nenkin ) ou 

escritório de Seguro Nacional de Pensão de Numazu. 

  Aos interessados em pagar antecipado em dinheiro o valor referente a 6 meses ou 1 ano, use o boleto que será enviado  

em abril, portanto não há necessidade de solicitação.  

Informações: Setor de Seguro Nacional de Saúde e Pensão (Kokuho Nenkinka Nenkin Staff) ☎(82)4122 

Escritório de Seguro Nacional de Pensão de Numazu ☎055(921)2201  

           (Nihon Nenkin Kiko Numazu Nenkin Jimusho) 

 

 

Há um corte na orelha do gato 

que foi feito a cirurgia de 

castração  



5. Prefeitura de Numazu / Consulta para Estrangeiros 

●A consulta será feita através de um intérprete da Prefeitura 

Atendimento em 19 idiomas, relacionado aos procedimentos da prefeitura e cotidiano. 

Local: Prefeitura de Numazu 2º piso  Chiiki jichi-ka 

      Numazu-shi Miyuki-cho 16-1 

Telefone:055-934-4717 

Poderá consultar gratuitamente (0 ienes) 

De segunda-feira à sexta-feira 

.Não há atendimento nos Sábados, Domingos, Feriados vermelhos, Final de ano e Começo de ano 

Idiomas: Inglês, Chinês, Espanhol, Português e Nihongo fácil 

 

●Consultas por chamadas de telefones ou vídeo call 

Horário:9:00 às 17:00  Idioma Coreano: 8:30  às 17:00 

De segunda-feira à sexta-feira 

Idiomas: Vietnamita, Nepal, Filipino, Hindi, Tailandês, Indonesia, Coreano, Mongólia ★，Alemão★，Italiano★， 

Myanmar★, Khmer★ 

 

●Consultas dos idiomas que consta abaixo 

Horário: 10:00 às 17:00 

De segunda-feira à sexta-feira 

Idiomas:Rússia e Francês 

 

E-mail, （Inglês, Chinês, Espanhol, Português e Nihongo fácil） 

Contato em português  

De segunda-feira à sexta-feira 

kokusai@city.numazu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 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 

mailto:kokusai@city.numazu.lg.jp

