
 

 

 

 
 
 

5 de Dezembro de 2021 

  No.1406 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

 

1.Vamos passar o inverno tranquilo e com segurança 

2. Informações do evento de inverno do Fujisan Juku no Mori 

3. Serviço de atendimento público no feriado de final e entrada do ano 
4. Aviso sobre ruas interditadas 
5.Envio de formulários de inscrição para vários exames médicos em 2022 (Reiwa 4) 

6.Dentista de plantão no final e entrada de ano 
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*************************************************************************************************** 

★ 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. Vamos passar o inverno tranquilo e com segurança 
                     Informações： Setor de Gestão da Manuntenção  (Kanri Ijika)  ☎ (82)4233             

【6 pontos para saber lidar com a neve da forma segura e confortável】 

1.Cuidar dos galhos das árvores 

2.Evitar sair de carro 

3.Não se aproximar da máquina limpa-neve 

4.Não estacionar carro na rua  

5.Remoção de neve juntos com os moradores da região 

6.Usar o pneu de neve 

Informações úteis sobre remoção de neve 

●Remoção de neves nas ruas preferenciais 

 Darão preferência para a remoção de neves nas rodovias nacionais e provínciais que passam pela cidade, as avenidas principais 

das áreas amplas, as ruas determinadas para a passagem de veículos de emergências tais como corpo de bombeiro, ambulâncias 

que irão para os hospitais de emergências. Também, dependendo da acumulação de neve, independente de ser dia ou noite, poderá 

realizar o trabalho de remoção de neve. 

●Interditamento das ruas por motivo de remoção da neve 

 Dependendo da situação, as ruas ficarão interditadas temporariamente durante o trabalho de remoção de neve de forma rápida e 

adequada. 

●Informativo das rodovias quando for realizar a remoção de neve. 

 Veja a lista abaixo: 

Rodovia Nacional Escritório de Desenvolvimento regional de Chubu do Ministerio de Terras, Infraestrutura, 

Transporte e Turismo / Escritório da Rodovia Nacional e Rio de Numazu  

(Kokudo Koutsusho Chubu Chiho Seibikyoku/Numazu Kasen Kokudo Jimusho) 

HP https://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/ 

 

Rodovia Provincial Departamento da Infra-estrutura da Rodovia da Província de Shizuokal/Escritório de 

Proteção da erosão e rio (Shizuoka-ken Kotsu Kibanbu Kasen Sabou kyoku) 

HP https://www.pref.shizuoka,jp/kensetsu/ke-350 

 
Rodovia Municipal Página oficial da cidade  (Shi Home page) 

HP https://www.city.gotemba.lg.jp/ 
 

Rodovia Expresso NEXCO Nakanihon 

HP https://www.c-nexco.co.jp/jam/ 
 

Outros 

Informações do trânsito Fujisan GOGO FM  86.3 mega Hertz 

HP https://www.86.3.fm/ 
 

 

2.Informações do evento de inverno do Fujisan Juku no Mori 
                                                  Fujisan Juku no Mori ☎(80)3776 

                                    Setor de Intercâmbio Turístico (Kankou Kouryuka)☎(82)4622 

●Espaço de brinquedos   ~ Vamos brincar com brinquedos de madeira ~ 

Data: À partir de 18 (sab) de dezembro até 10 (seg) de janeiro (dia feriado) de 2022 (Reiwa 4)    

Horário: À partir das 9:30 às 15:30     ※À partir das 12:00 às 13:00 (Horário para desinfetar) 

Entrada gratuíta 

●Presente de Natal preenchendo o cartao de perguntas 

Data: 19 (dom) de dezembro    Horário: À partir das 10:00 às 15:00 

Taxa de participação: 300 ienes por vez 

●Evento da entrada de Ano Novo 

Vendas de Sacolas de Sorte do Ano Novo & wet tissue gratuito (quantidade limitada)  

Data : 2 (dom) de janeiro de 2022 (Reiwa 4)  Horário: À partir das 10:00  

Apresentação de Koto  

Data : 2 (dom) e 3 (seg) de janeiro de 2022 (Reiwa 4)   

Dias de expedientes do final e entrada de ano: 

Dia 30 (qui) de dezembro à 1 (sab) de janeiro de 2022 → Feriado 

Dia 2 (dom) de janeiro  → Horário: À partir das 10:00 às 16:00 

Dia 3 (seg) de janeiro   →  Atendimento normal 

Dia 4 (ter) de janeiro   →   Feriado regular 

※Dependendo da situação da prevenção da propagação da infecção por coronavirus, o evento poderá ser cancelada, 

prorrogada ou alterada uma parte. 

 

Página oficial do Fujisan Juku no Mori 



3.Serviço de atendimento público no feriado de final e entrada do ano  
       ○ Dias normais  △Há alteração de horário (Veja a observação) 

Coleta de lixo e recepção no local 
◎Coleta de lixo  

Lixo queimável:Até o dia 30 (qui) de dezembro 

Lixo não queimável e lixo aproveitavel:Até o dia 28 (ter) de dezembro 

※À partir do dia 4 de janeiro será feita a coleta como sempre. 

Na passagem de ano como o volume de lixo é grande, pode haver atrasos na coleta. 

 

◎Transporte por conta própria do lixo queimável  

Local:  Fujisan Eco Park Shoukyaku Center 
Horário normal：parte da manhã-----8:30 ~12:00      Parte da tarde-----13:00 ~16:30 

※O atendimento do dia 25 (sab) e 30 (qui) ------ 8:30 ~ 11:45 

Taxa：Lixo doméstico  ¥40 a cada 10kg  (Cada 10 kg que ultrapassar , será cobrado ¥40) 

      Lixo de empresa ¥80 a cada 10 kg  (Cada 10 kg que ultrapassar , será cobrado ¥80) 

※ Caso trouxer no saco de lixo determinado, não será cobrado. 

 

◎Transporte por conta própria do lixo volumoso e lixo não queimável 

Local: Centro de reciclagem Fujisan Eco Park (Fujisan Eco Park Saishigenka Center)  

Horário：Parte da manhã---8:30:00~12:00   Parte da tarde---13:00~16:30   

※O atendimento do dia 25 (sab) ------ 8:30 ~ 11:45 

※Haverá atendimento especial no dia 26 (dom) 

Taxa：Até 10Kg  ¥200 (¥200 a cada 10kg que ultrapassar). 

※Caso trouxer no saco determinado, será gratuíto. 

 ※Lixo volumoso, dependendo do conteúdo, poderá haver acréscimo na taxa. 

 ※Lixo reciclável será gratuito.   

 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 
Tel 

 
Observação 

(sab) (dom) (seg) (ter) (qua) (qui) (sex) (sab) (dom) (seg) (ter) 

Prefeitura － － ○ ○ － － － － － － ○ 83-1212  

Setor do Registro (incluindo 

as sucursais e  Centro de 

Serviço  em frente da 

estação) 

－ － ○ ○ － － － － － － ○ 82-4120  

Serviço de canalização de 

água 
－ － ○ ○ － － － － － － ○ 82-4627  

Pronto-Socorro △ 
○ 

Dia  

inteiro 
△ △ 

○    
 Dia inteiro 

△ 83-1111 

Dia 26 (sab) 8:00 ~ 12:00  fechado 

Dias 28 (seg) e 4 (seg) 

8:00 ~ 18:00  fechado 

Coleta de lixo － － ○ ○ － △ － － － － ○ 88-0530 
△: Somente coleta de lixo queimável na região 

pertencente 

Centro de Incineração Fujisan Eco 

Park 
△ － ○ ○ － △ － － － － ○ 88-3776 

Maiores detalhes, veja a 

informação abaixo 

Centro de Reciclação 

Fujisan Eco Park 
△ ○ ○ ○ － － － － － － ○ 88-3776 

Maiores detalhes, veja a 

informação abaixo 

Salão  

municipal 
○ ○ ○ － － － － － － － ○ 83-8000   

Ginásio municipal/ 

Estádio de atletismo 
○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ 89-5555  

Biblioteca ○ ○ － ○ － － － － － － － 82-0391 
À partir do dia 5 voltará o 

atendimento normal 

Piscina  Municipal 

Fureai Pool Tamaho  
○ ○ ○ － － － － － － － － 80-1515 

 

À partir do dia 6 voltará o 

atendimento normal  

Fujisan Juku no Mori ○ ○ ○ － ○ － － － △ ○ － 80-3776 △dia 2 (dom): 10:00~16:00 

Parque Otome Shinrin ○ ○ － ○ ○ ○ － － ○ － ○ 82-7870 Somente o Camp Dai 2 estará aberta 

Shimin Koryu Center 

「Fujizakura」 
○ ○ ○ － － － － － － －  ○ 70-3776 

À partir do dia 5 voltará o 

atendimento normal 



4. Aviso sobre ruas interditadas 
Divisão de estrada e rios (Douro Kasenka) ☎ (82)4225 

 Conforme mostrado na figura abaixo, o trabalho de reparo da ponte Kanayama (dentro da área de Hokkubara) será rea

lizado com fechamento total. Durante a construção, uma passagem de pedestres será protegida como uma ponte temporá

ria. Dependendo do conteúdo da obra, pode ser necessário fazer um desvio, portanto siga as instruções do guia de trâns

ito. Será fechado nos sábados, domingos e feriados. Siga a placa de desvio ao redor da obra. 

Período: Previsto para 11 (ter) de janeiro à 23 (sex) de dezembro (cerca de 11 meses). 

Seção fechada: Do cruzamento da Rodovia Nacional 246 Hokkubara até o cruzamento do lado leste da Delegacia de Polícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Envio de formulários de inscrição para vários exames médicos em 2022 (Reiwa 4) 
 O exame médico é um passatporte para manter a boa saúde. Agota que você está saudável, é a oportunidade de fazer o exame de 

câncer. 

 Enviaremos o formulário de inscrição para vários exames a serem realizados no ano 2022 (Reiwa 4) para cada casa no final de 

dezembro. O boletim de consulta do exame escolhido será enviado no início de cada exame. 

Inscrição e informação: Preencher o formulário de inscrição com o exame médico desejado e envie até o dia 31 (seg) de janeiro de 

2022 (Reiwa 4). Envie para a Divisão de Promoção da Saúde pelo correio.  

〒412-8790 Kenko Suishinka    ☎ (70)7765 

 

6. Dentista de plantão no final e entrada de ano  
Horário de atendimento：9:00 ~ 15:00  ※Levar o Cartão de Seguro de Saúde (HOKENSHO) sem falta. 

O atendimento será somente para paciente com necessidade de tratamento urgente, a próxima visita, faça a reserva na clínica onde 

frequenta.   

Informações：Pronto Socorro (Kyukyuiryou-ka) ☎(83)1111 

Dia Nome da clínica Telefone 

26de dezembro (dom) Ooba Clínica dentária 80-1182 

29 de dezembro (qua) Hada Clínica dentária 83-1883 

30 de dezembro (qui) Miura Clínica dentária 87-5151 

31 de dezembro  (sex) Murai Clínica dentária 76-5500 

 1 de janeiro   (sab) Yago Clínica dentária 84-1070 

 2 de janeiro   (dom) Yanaka Clínica dentária 87-0022 

 3 de janeiro   (seg) NimaibashiClínica dentária 81-4618 

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

Cruzamento do 

Hokkubara 

Centro de Educação Física do Bem-estar 

Infantil da área do Hokkubara 

Local da construção  

Ponte do Kanayama 

 

Entrada fechada 

Desvio 

Delegacia de Polícia 

de Gotemba 

Cruzamento do lado leste da 

Delegacia de Polícia 

 
Hokkubara Kouminkan 


