
 

 

 

 

20 de Dezembro de 2021 

No.1407 
 
Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 
1.Festival de Artes do cidadão de Gotemba   ~ Exposição cultural ~ 
2.Gostaria de começar uma vida diminuindo o peso do lixo alimentar? 
3.Seção de objetos usados   

4.Informação da biblioteca pública do mês de janeiro 

5.Calendário das programações de janeiro 

 

★ 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.Festival de Artes do cidadão de Gotemba   ~ Exposição cultural ~ 
Data: 25 (sab) e 26 (dom) de dezembro  10:00 ~17:00  (No dia 26 estará aberta até 16:00) 

Local: Salão Municipal / Salão menor (Sho hall) 

Entrada gratuíta 

Informações: Secretariado do Comitê Executivo do Festival de Artes de Gotemba dentro da Divisão de Educação Social             

Shakai Kyouikukanai「Gotemba Shimin Geijutsusai Jikko Iinkai Jimukyoku」 ☎(82)4319 

 

2.Gostaria de começar uma vida diminuindo o peso do lixo alimentar?  
 Diz-se que 80% do lixo alimentar é de líquido. A incineração de resíduos ricos em água requer muita energia, o que 

sobrecarrega o meio ambiente. Portanto, apresentaremos um método para reduzir o teor da água dos resíduos alimentares. 

•Torça bem antes de jogar fora. 

•Mantenha a vazilha de escorrer o lixo na pia meio inclinado e deixe-os secar 1 dia. 

•Corte as cascas dos vegetais antes de lavar para evitar que se molhem. 

 A drenagem de resíduos alimentares reduz a quantidade de total de resíduos e evita a geração de odores peculiares, putrefação e 

pragas. Existe também um método de compostagem de resíduos alimentares, especialmente recomendado para quem tem hortas 

em casa. 

 Em primeiro lugar, é importante não gerar resíduos. Vamos praticar para perda de peso dos resíduos alimentares. 

Informação: Diviasão do Meio Ambiente (Kankyoka) ☎(83)1610 

 

3.Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337] 
●Para doar 

★16 almofadas (Pode ser avulso )  ★Torno para marcenaria   ★Cama automática ------- acima gratuíto 

★Cadeira de criança para carro    ★Carrinho de bebe  Agasalho (jaquete) de Gotemba Chugakko e Harasato Chugakko   

★Sauna individual -------preço estabelecido 

●Procura-se  

 ★Telefone com fax  ★Aquecedor de água à gás   ★Bicicleta  -------- gratuíto 

 ★Sofá  ★Estufa de lenha para uso externo  ★Triciclo -------- preço à combinar. 

※Na data atual de 24 de novembro 

※ Não será atendido por FAX e por secretária eletrônica. 

 



4.Informação da biblioteca pública do mês de janeiro ☎(82)0391 
Funcionamento: 9:00 às 21:00   

Feriado: dia 1 (sab) ~ 3 (seg) Feriado de Ano Novo/11 (ter) / 17 (seg) / 24 (seg) / 31 (seg) 

Dia da leitura em casa ----- dia 19 (qua)  (Toda 3ᵃ quarta-feira do mês) 

●Book Start ------- dia 5 (qua) e dia 19 (qua)  

※ No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro livro infantil. (Posto de Saúde) 

●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. 

 

5. Calendário das programações de janei 

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

 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (sab) 
Feriado da passagem de ano  Até 

dia 3 
 18 (ter) Seminário para bebê (12:50) 

Posto de 

Saúde 

2 (dom)   
19 (qua) 

Exame para criança de seis meses 

(13:15) 

Posto de 

Saúde 

3 (seg)   Book Start Biblioteca 

4 (ter) 

Reabertura do funcionamento da 

prefeitura 
 20 (qui)   

Consulta sobre assunto  

jurídico (13:00) (faça reserva) 
Prefeitura 21 (sex) 

Aula para gestante (13:20)  

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

5 (qua) 

Exame para criança de seis meses 

(13:15) Posto de 

Saúde 

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

Book Start 23 (dom)   

6 (qui) 

Suporte para mãe de reunião para 

medir (9:30) Posto de 

Saúde 

24 (seg) Vacinação de BCG (13:30) 
Posto de 

Saúde 

Vacinação de BCG (13:30) 

25 (ter) 

Extensão de atendimento em 

alguns setores até 18:45  
 

7 (sex)   
Exame para criança de  

1 ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

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

26 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

9 (dom)   
Exame para criança de  

3 anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

10 (seg)   27 (qui) 
Aconselhamento da Saúde Psicológica (10:00)(faça 

reserva) 

Posto de 

Saúde 

11 (ter) 

Extensão de atendimento em 

alguns setores até 18:45  
 28 (sex) 

Consulta sobre para criança 

de 2 anos e 6 meses (13:10) 

Posto de 

Saúde 

Exame para criança de  

1 ano e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
29 (sab) 

Aula para pais (9:45) 
Posto de 

Saúde 

12 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca Espaço para leitura (14:30) Biblioteca 

Exame para criança de  

3 anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
30 (dom)   

13 (qui) 

Aconselhamento da Saúde Psicológica (10:00) 

(faça reserva) 
Prefeitura 31 (seg)   

Consulta sobre saúde para adultos (13:30) (faça 

reserva) 

Posto de 

Saúde 
Pagamento do imposto e outros, referente ao mês de Janeiro 

Prazo do vencimento: dia 31 de janeiro (seg)● Imposto 

municipal e provincial (Shikenminzei) 4ª cota 

● Seguro de Saúde Nacional (Kokumin Kenko Hoken) 7ª cota 

● Seguro de Assistência Médica ao Idoso (Koki Koreisha Iryo 

Hokenryo) 6ª cota 

● Pagamento de uso de água e esgoto referente ao controle do mês 

de janeiro 

14 (sex) 
Consulta sobre saúde para criança 

de 2 anos (13:15) 

Posto de 

Saúde 

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

16(dom)   

17 (seg) 

Consulta para lactente e criança 

(9:30) 

Posto de 

Saúde 

Consulta sobre assunto  

jurídico (10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 

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