
 

 

 

 

 

 

5 de Maio de 2021 

No. 1392 
 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 
 
1.Abertura da Nova Via de transporte 

2.Simulações de desastres de desmoronamento na cidade e simulações de desastre 

nacionais 

3.Sobre a nova vacinação contra o coronavírus 
 
 

★ 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, nos sucursais, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujisan Juku no Mori (2 de abril) 
 

 

 

 

 

1.Abertura da Nova Via de transporte 
Rodovia Expresso da Nova Tomei 

Rodovia Nacional 138  Subashiri ･ Gotemba Bypass (Seção oeste) 
 Foi aberta no dia 10 de abril, a nova Rodovia Expresso da Nova Tomei (Nova Tomei Gotemba “Shin Gotemba” IC ~  
Gotemba JCT), Rodovia Nacional 138 Subashiri ; Gotemba Bypass (Seção oeste).  
 Terá uma grande mudança na rede de transporte rodoviário da cidade. Espera-se que tenha vários efeitos, como o alívio 
do congestionamento do tráfego, estabilidade no transporte de mercadorias, promoção do turismo no futuro. Por favor, use-
o por todos os meios. 

Divisão de estradas e rios (Douro Kasen ka)        (82)4221 

https://www.gia−gotemba.com/


 

2.Simulações de desastres de desmoronamento na cidade e simulações de desastre nacionais 
Divisão de Gestão da Crise (Kiki Kanrika)        (82)4370 

 Danos causados por tufões e chuvas torrenciais ocorrem quase todos os anos no Japão. Principalmente, desastres 
relacionados a sedimentos ocorrem repentinamente e seu tremendo poder destruitivo instantaneamente rouba vidas e 
propriedades. É difícil prever a ocorrência de desastres relacionadas a sedimentos, mas pode observar um fenômeno 
presságio. Caso perceba, evacue do local o quanto antes. 
 
●Confirme o local do refúgio com antecedência 
Quando o perigo de um desastre é iminente, a cidade emite informações de evacuação, como ordem de evacuação e pedido 

de evacuação, mas a decisão é de cada um dos cidadões se irá realmente evacuar ou tomar medidas de evacuação. Se você 
mora em uma área perigosa, verifique a rota de evacuação e o local de evacuação com antecedência na hora de prevenção 
de desastres para não entrar em pânico ao evacuar. 

 
Verifique o mapa de prevenção de desastre no home page da cidade. 
HP  https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/a-1/a-1-8/512.html7 
 

3.Sobre a nova vacinação contra o coronavírus 
 Foi enviado o comunicado individual (cupom de vacina, etc.) às pessoas da fase de terceira idade com acima de 75 anos 
de idade (pessoas que completarão 75 anos durante o ano fiscal de 2021 (Reiwa 3) no final de abril e previsto para  
início da vacinção aos cidadões no Salão municipal à partir do dia 8 de maio (sab). 
 A forma de agendar, entrar em contato no centro de atendimento para reserva da vacinação da idade, e também poderá 
fazer reserva através do site de internet (maiores detalhes veja o panfleto que foi enviado). 
 A reserva pelo telefone poderá estar congestionado, porém fique tranquilo, pois, haverá vacina suficiente para todos que 
desejam. 
 As pessoas de terceira idade maiores de 65 anos e abaixo de 75 anos, assim que for fornecida a vacina, será enviado o 
comunicado e está previsto a vacinação no meado de junho. 
 Além das pessoas acima está em análise, será comunicado através de site oficial da cidade assim que for decidido. 
Dependendo da situação do fornecimento da vacina, poderá haver alteração do cronograma. 
 
Informação em relação a vacina: Divisão da Promoção à Saúde  (Kenko Suishinka)         (82)1111 
 

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

Consultas Jurídicas Gratuitas para Estrangeiros por aplicativo ZOOM 
(Com Intérpretes) 

Consultas Jurídicas sobre diversos assuntos tais como: os relacionados à imigração (permissão de permanência(vistos), 
etc.), direito de família (divórcio, pensão alimentícia, herança e etc.), direitos trabalhistas (salários não pagos, demissão, 
acidentes de trabalho, etc.) e outros assuntos jurídicos (sobre dívidas, acidentes de trânsito, etc).  
As consultas com advogados serão gratuitas através do ZOOM (máximo 45min) 
Data: 15 de maio de 2021 (Sábado)   
Horário de atendimento: das 13:30h às 16:30h 
Modo de inscrição: 
Envie o e₋mail até o  dia 14 de maio de 2021 (quinta feira) com o seu  nome e o idioma que deseja o interprete, neste 
endereço eletrônico abaixo . 
Endereço de email : kanbenren-gaikokujin@kanto-ba.org 
Enviaremos o guia de instrução para efetuar a sua inscrição. 
2- No dia da consulta das 13:30h às 16:30h através do telefone 03-3581-3838 poderá ligar e consultar. Porém, será 
possível consultar somente nos casos em que não completarem as consultas pelo ZOOM. 
※ Caso estiver ocupado, favor ligar novamente. 
※ A consulta será gratuita, porém os custos com a ligação serão por conta do usuário. 
Idiomas atendidos (Previsão):  
Japonês, Inglês, Chinês, Espanhol, Português e Filipino (Tagalog) 
 Advogados encarregados experientes com assuntos relacionados aos extrangeiros. 
 Interpretes selecionado(a)s rigorosamente pela Federação das Associações de Advogados de Kanto. 
De tempo em tempo consulte a home page ou facebook da kanto bengokai rengoukai(関東弁護士会連合会）para 
conferir as situações das reservas das consultas. 

GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 

Tel: 0550-82-4426   Fax: 0550-81-6439  E-mail: gia@mail.wbs.ne.jp 


