
 

 

 

 

5 de Maio de 2022 

No.1416 

 

Kōhō Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1. Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano é dia 31 de maio (terça-feira) 

2. Entenda o Contrato de locação e previna-se problemas 

3. Nível de alerta e comportamento de evacuação para se proteger de danos por vento e 

inundações 

 
 

★ 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.Prazo do pagamento do imposto de automóvel deste ano é dia 31 de maio (terça-feira) 
 Forma de pagamento: Pagamento através de Pay-easy (As caixas eletrônicas dos bancos que atendem o Pay-Easy, internet 

banking, mobile banking) ou cartão de crédito ou através de aplicativos pelo smartphone não serão formecido o recibo ou 

comprovante de pagamento, portanto para a pessoas que estão com documentações próximas para vencer, faça o pagamento 

através de banco ou loja de conveniência. 

Será aceito o pagamento através de cartão de crédito pelo site de pagamento da Província. Nesse caso surgirá a taxa de 

comissão.  

Não será aceito pagamento através de cartão de crédito nas agências bancárias ou lojas de conveniências.  

Maiores detalhes, veja o panfleto que será enviado junto com o boleto de pagamento.  

Faça o pagamento dentro do prazo!                                                                                                                                                        

Informações:  Escritório Financeiro de Numazu da Província (Ken Numazu Zaimu Jimusho)☎055(920)2019  

 

 

2.Entenda o Contrato de locação e previna-se de problemas 
 Quando você começa uma nova vida, muitas vezes faz um contrato de aluguel para sua casa. Por isso, gostaria de apresentar os 

pontos para evitar problemas no contrato de locação. 

【Para evitar problemas】 

 No momento do contrato → Verifique o conteúdo dos documentos do contrato e o estado atual do imóvel alugado. 

♦Verifique ítens proibidos, ítens relacionados a reparos os custos associados à mudança. 

♦Verifique a situação atual com o credor. 

♦Tire fotos de arranhões e sujeiras ao se mudar. 

Quando estiver morando → Se você tiver algum problema, como vazamento de chuva ou vazamento de água no banheiro, 

consulte o credor imediatamente. 

Quando for sair→ Verifique os detalhes do pagamento quando se mudar e peça explicações ao credor se não estiver satisfeito. 

♦Se lhe for cobrado um custo insastisfatório, discutir o ônus do custo consultando a Pousada “Guia de Problemas relacionada a 

restauração ao estado original”  definida pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. 

♦Verifique o imóvel com o credor. 

♦Tire uma foto da peça que precisa de reparo. 

Informações: Centro do Consumidor  (Shohi Seikatsu Center/Kurashi no Anzenka)☎(83)1629  Fax (82)4333 



GIA Associação de Intercâmbio Internacional de Gotemba 
Tel: 0550-82-4426   Fax: 0550-81-6439  E-mail: gia@mail.wbs.ne.jp 

3.Nível de Alerta e comportamento de evacuação para se proteger de danos por vento e 

inundações 
  Para se proteger de danos causados por vento e inundações que se tornaram mais intensos nos últimos anos, vamos deixar 

verificado o Nível de Alerta e Comportamento de evacuação. 

   

  Divisão de Gestão de Crises (Kiki Kanrika) ☎(82)4370 

   Nível de Alerta 

As informações sobre evacuação incluem informações meteorológicas de prevenção de desastres, como avisos e avisos 

emitido pela Agência Meteorológica do Japão, e informações de evacuação, como ordens de evacuação emitidas pela cidade. 

 As pessoas que vivem em áreas onde os Níveis de Alerta 3 e 4 forem emitidos pela cidade, precisam evacuar imediatamente. 

※O Aviso de Recomendação de Evacuação foi abolido no dia 20 de maio de 2021 (Reiwa 3) 

Nível de Alerta Novas informações de evacuação 

5 Ocorrência e iminência de desastre Medidas de Segurança de Emergência 

〈Refugie-se sem falta até o Nível de Alerta 4〉 

4 Alto risco de desastre Ordem de Evacuação 

3 Risco de desastre Evacução  dos idosos, etc. 

2 Piora de condições meteorológicas 
Aviso sobre chuvas fortes, inundações e marés (Agência 

Meteorológica do Japão) 

1 Risco de piora de condições meteorológicas Probabilidade de Alertas (Agência Meteorológica do Japão) 

 

【Nível de Alerta 3】 

Pessoas que demoram para evacuar, como idosos e pessoas que requerem atenção especial, e seus apoiadores 

começarão evacuar para o local de refúgio. 

 Outras pessoas, fiquem prontos para evacuar a qualquer momento. 

 Preste atenção às informações meteorológicas e considere a evacuação voluntária. 

 

【Nível de Alerta 4】 

Pessoas que estão em locais de risco de desastre, evacuar-se em locais de refúgio. Em caso de perigo na locomoção, 

procure um local, edifício ou mover-se num quarto seguro. É uma alerta informando Ordem de Evacuação por motivo da 

probabilidade alta de ocorrência do desastre. 

 

【Nível de Alerta 5】 

Tome as melhores medidas para salvar sua vida. Já está numa situação em que ocorreu o desastre. Refugie-se antes do 

anúncio de segurança de emergência de Nível de Alerta 5. Além disso, nem sempre é anunciado porque nem sempre é 

possível apreender um desastre repentino. 

 

Comportamento de evacuação 

 Evacuação para o local de refúgio, basicamente é feita à pé. Para caminhar com segurança, use uma bengala ou algo como 

bastão para para não cair na valeta ou hidrovia, onde os obstáculos não estão visíveis. Como está previsto chuva torrencial à 

noite, é mais seguro evacuar-se antes de escurecer. 

No local de refúgio 

 Nem sempre será fornecido alimentos e cobertores. Normalmente devem ser levados alimentos necessários e necessidades 

diárias. O personagem principal do gerenciamento do abrigo de refúgio é cada habitante do abrigo do refúgio. 

Evacuação doméstica / Evacuação vertical 

 Quando houver desastre, nem sempre é necessário ir ao local de refúgio. Dependendo do caso, se a sua casa estiver em estado 

possível de moradia, fazendo a verificação de segurança máxima, poderá evacuar-se na sua própria casa. 

 E também, em caso de inundação, caso tiver dificuldade em locomover até o local do refúgio, faça a evacuação vertical, vá no 

segundo piso ou mais, num lugar seguro. 

 

 

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