
 

 

 

 

 

 

20 de Abril de 2021 

No. 1391 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Seção de objetos usados 

2. Revezamento da Tocha Olímpica de 2020 passará em Gotemba 

3.Vacina anti-rábica coletiva 
4. Sobre a extensão do horário de atendimento de “Terça-feira” 
5.Informação da biblioteca pública do mês de maio 
6.Calendário das programações de maio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitosugi (27 de março) 

 
★ 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)  ☎ 0550-82-8400 

★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, Prefeitura de Gotemba, nas sucursais, 

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

 
1.Seção de objetos usados (Eco House       (88)3337)) 

◎Para doar  

☆Cômoda de madeira Kiri                   ....Gratuíto 

☆Raquete de tênis  ☆Tripé de câmera    ☆Taco de golfe   ☆Teclado    ☆Cobertor elétrico 

...Acima preço à combinar 

◎Procura-se  

☆Vitrola    ☆Lenha para aquecedor (que não seja Hinoki)   ☆Suporte manequim  ☆Cassete deck 

 .....Gratuíto 

☆Máquina de costura elétrica  ☆Metronomo ........Acima preço à combinar 

※Na data atual de 25 de março 

※Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica.    

https://www.gia−gotemba.com/


2.Revezamento da Tocha Olímpica de 2020 passará em Gotemba  
Setor das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020         82-7830 

 O revezamento da Tocha Olímpica deu início no dia 25 de março em Fukushima-ken e dia 25 de junho (sex) passará em 

Gotemba. Verifique a rota e horário e venha receber a tocha. 

 

●Regulamento do tráfego 

Com a implementação do revezamento da tocha, a regulamentação do tráfico será aplicada ao longo darota. Assim que os 

desvios e os horários das areas restritas forem decididos, serão publicadas no site oficial da cidade TorneioTokyo 2020, e 

os folhetos serão distribuídos para todas as famílias em maio. 

Será informado também o estacionamento para a observação. 

 

 

 

●Precauções para a observação ao longo do caminho 

・Para a observação ao longo do percurso, verifique as precauções no site especial da cidade Torneio Tokyo 2020 e 

coopere com as medidas preventivas para as doenças infecciosas.  

・Para a torcida, use aplausos e materiais distribuídos.  

※Se ocorrer congestionamento excessivo, o revezamento pode ser interrompido. 

【Exemplo】 

Uso de máscara     

Quem não estiver bem de saúde, não venha à observação 

Não falar em voz alta 

Tomar distâncias das pessoas 

Utilização de aplicativo de confirmação de contato 

 

●Aproveite o Revezamento da Tocha em transmissões ao vivo pelo internet! 

Durante o período do Revezamento da Tocha, poderá assistir todos os dias pela internet com transmissão ao vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Realização da vacina anti-rábica coletiva 
Setor do Meio Ambiente (Kankyoka)        (83)1610 

Será realizada a vacina anti-rábica coletiva, aplique a vacina em local conveniente. Para as pessoas que as datas 

determinadas não convem ou há preocupação na saúde do cachorro, aplique a vacina em veterinário. 

●O que levar: 

①Caderneta do cachorro (Caderneta de saúde do cachorro） 

②Comunicado da vacina (hagaki) 

③Taxa de vacinação, 3.500 ienes por cachorro 

●Atenção 

・Em caso de novo registro, será cobrada a taxa de registro, 3000 ienes por cada cachorro.  

 ・Comparecimento da pessoa que possa controlar o cachorro na hora da vacinação. 

・Venha com o valor da taxa exata para não precisar de trocados. 

 ・Haverá mesmo com chuva. 

・Na hora do comparecimento pedimos a colaboração do uso da máscara para a prevenção do contágio. 

 

Site oficial da cidade 
TorneioTokyo 2020 

Partida (16:29)   Parque Memorial Chichibunomiya 

Chegada (16:58)  Perto do cruzamento do lado sul do Centro Comunitário de Ninooka 

Rota do Revezamento da Tocha   

(Parque Memorial Chichibunomiya → Perto do cruzamento do lado sul do Centro Comunitário de Ninooka   

Site especial de transmissão ao 

vivo do NHK Torch Relay. 

HPhttps://sports.nhk.or.jp/olym

pic/torch/ 
 



4.Sobre a extensão do horário de atendimento de “Terça-feira” 
A prefeitura com o objetivo de facilitar os cidadões, em algumas divisões haverá atendimento no horário estendido 

noturno. 

● Dias que haverá extensão de horário 

Toda segunda e quarta “Terça-feira”do mês (Exceto nos dias feriados e passagem de ano, nos dias fechados da prefeitura) 

● Horário de atendimento:17:15 ~ 18:45 

● Reservas antecipadas 

Uma parte do atendimento será necessário a reserva antecipada. 

Ligue no setor interessado até uma segunda-feira, 1 dia antes avisando qual procedimento interessado. 

 

Divisão Telefone para reserva / informações Tipos de serviços durante o horário   

Divisão de 

Regisro 

① (82)4120 

② (82)4137 

③ (82)4195 

④ (83)4363 

①Notificação de transferência de residente e registro familiar 

②Emissão de Comprovante de Residência, Koseki, Carimbo e 

Registro de Carimbo 

③Entrega do Cartão do My Number (Faça reserva)  

④Aplicação e entrega de Passaporte 

Divisão de 

Imposto 

Administração e Emissão de 

documento   (82)4128 

・Emissão de Comprovante de Renda 

・Registro e procedimento de sucata de motocicleta 

・Pedido de autorização temporária de uso de veículo 

Equipe da promoção ao pagamento 

do imposto 82(4166) 
・Pagamento de imposto, consulta sobre pagamento de imposto 

Divisão de 

Seguro Nacional 

de Saúde e 

Pensão 

Equipe da taxa de Seguro de Saúde  

(83)1255 
・Cadastro e cancelamento do Seguro de Saúde 

Equipe do Seguro de Pensão 

(82)4122 

・Cadastro e cancelamento de Seguro de Pensão 

・Consulta sobre o pagamento de Pensão 

 

 

Equipe da Assistência Médica para 

pessoas de terceira idade 82(4188) 
・Assunto referente a Assistência Médica para Idosos 

(Faça reserva) 

Divisão de 

Auxílio de 

Formação 

Infantil 

(82)4124 

 

・Despesa médica para criança, aplicação da subsídio para 

criança. 

Procedimentos citados abaixo (Faça reserva)  

・Subsídio para sustentar criança 

・Auxílio de despesa médica de família monoparenta 

・Clube das criançaspós-escola 

・Apoio ao desenvolvimento infantil e cuidados pós-escola  

・Cuidados médicos para bebês prematuros 

・Apoio para mae solteira até a sua independência 

・Empréstimo para família monoparental para fundo de 

previdência 

※Algumas aplicações serão limitadas dependendo com as ligações entre outros setores.  

 
 

5.Informação da biblioteca pública do mês de maio        (82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 19:00 
Feriado: dia 6(qui) / 10 (seg) /17 (seg) / 24 (seg) / 31 (seg)   

 

Dia da leitura em casa ----- dia 19 (qua)  (Toda terceira quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 14 (sex)   ※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro 

livro infantil. (Posto de Saúde) 

●Espaço para leitura (Ohanashi Hiroba) ----- Todos os sábados      À partir das 14:30 

●Leituras de livros para pais e crianças -----  dia 12 (qua) / 26 (qua) à partir das 10:30  ※Leitura de livro ilustrado. 

※ Os dias de reciclagem de livros usados passou a permanecer fixo no “Espaço de Reciclagem de Livros”.  

   Está localizada antes da sala audiovisual dentro da Biblioteca. 
 

 

 

 

 

 



6. Calendário das programações do mês de Maio 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 18 (ter) 
Exame para criança de 3 anos 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 

2 (dom)   19 (qua)   

3 (seg)   20 (qui)   

4 (ter)   21 (sex)   

5 (qua)   22 (sab) Espaço para leitura (14:30)  

6 (qui) 
Consulta sobre assunto jurídico 

(13:00)(faça de reserva) 
Prefeitura 23 (dom)  Biblioteca 

7 (sex) 
Exame para criança de 1 ano e 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
24 (seg) 

Consulta para lactente e criança 

(9:30) 

Posto de 

Saúde 

8 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 
Saúde 

9 (dom)   25 (ter) 
Exame para criança de 1 ano e 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

10 (seg)   26 (qua) 
Leituras de livros para   

pais e crianças (10:30) 
Biblioteca 

11 (ter) Seminário para bebê (12:50) 
Posto de 

Saúde 
27 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00)(faça reserva) 
Prefeitura 

12 (qua) 
Leituras de livros para   

pais e crianças (10:30) 
Biblioteca 28 (sex)   

13 (qui) 
Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00)(faça reserva) 
Prefeitura 29 (sab) Espaço para leitura (14:30)  

14 (sex) 

Exame para criança de seis meses 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 
30 (dom)   

Book Start 
Posto de 

Saúde 
31 (seg)  Biblioteca 

15 (sab) Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

Pagamento do imposto e outros do mês de Maio 
 Pagamento prático através de desconto bancário! 

Prazo do vencimento : dia 31 de maio (seg) 
●Pagamento da taxa de imposto de veículo leve 

●Pagamento de uso de água e esgoto referente o  

 controle do mês de maio 

16 (dom)   

17 (seg) 

Consulta sobre assunto jurídico 

(10:00)(faça de reserva) 
Prefeitura 

 

Aconselhamento sobre saúde para 

adulto (13:30)(faça de reserva) 

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 


