
 

 

 

 

5 de Outubro de 2018 

No.1330 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

1. Agradecemos pela colaboração do pagamento de imposto dentro do prazo 

2. Festa da Forte Sensação de Vigor de Gotemba 2018 e Feira da vida social de  

Gotemba 

3. Desfile do Corpo de Bombeiro Infantil & Segurança no trânsito 

  4. Com relação à área ampla do refúgio do Vulcão Monte Fuji 

5. Festival Cultural e Artístico de Gotemba do Ano 2018 

6. Consulta para lactentes e crianças 

7. Consulta sobre saúde para adultos 

 8. Aula para gestante 

 9. Exame de Saúde e Vacinação Preventiva do mês de novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Atendimento e aconselhamento aos estrangeiros, na língua Portuguesa e Espanhola. 

Todos os dias, de segunda-feira à sexta-feira à partir das 9:00 às 17:00.  
Local : Prefeitura 1⁰ andar (KURASHI NO ANZENKA)  Tel 82-8400 

★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, prefeitura de Gotemba, sucursais 
 dos bairros e Posto de Saúde. Poderá ver também através do acesso ao home page.  

http://city.gotemba.shizuoka.jp/cgi-bin/gia/whatsp/topics.cgi 

O brilho da cor dourada!! 
Na primavera, os alunos do 5⁰ ano do Gotemba Shougakkou, plantaram o arroz,e 

chegando o outono, viram o cacho do arroz desenvolvido. Ao colher o arroz, perceberam o 
sacrifício e a alegria da colheita.                  ( 6 de setembro) 



1.Agradecemos pela colaboração do pagamento de imposto dentro do prazo 

Forma de pagamento 

 O pagamento do imposto poderá ser feita nas agências bancárias designadas da prefeitura, ou na 

prefeitura no Setor de Imposto, nas sucursais, Central de Serviço em frente da Estação, e nas lojas de 

conveniências. 

Utilize o pagamento através de débito bancário 

 Quando chegar a data do prazo do pagamento, será debitado automaticamente através da conta 

bancária, essa forma é uma forma de pagamento seguro, prático e de forma confiável. 

Informações: Setor de Imposto    Equipe de Controle e Atestado  

(Zeimuka/Kanri・Shoumei Staff)   ☎(82)4128 

Mês de novembro e dezembro é mês em prol ao fortalecimento para regularizar os impostos atrasados  

Para ser justo e manter a igualdade, será promovido em novembro e dezembro “Mês em prol para a 

regularização do pagamento de impostos atrasados”. A Província e todas as cidades da província se 

unirá, e tomará medidas rigorosas tais como confisco de bens para a regularização. A prefeitura, além 

da conta bancária, seguro, salário, verificará se há propriedade pessoal ou veículos, visitando  a sua 

casa ou onde trabalha para poder confiscar os bens.  

Informações: Setor de Imposto / Equipe da Promoção   (Zeimuka/Nouzei Suishinshitsu) ☎(82)4166 

 

2.Festa da Forte Sensação de Vigor de Gotemba 2018 e Feira da vida social 

  de Gotemba 
Data : 28 de outubro (dom)  10:00 ~ 14:00  

Local : Centro de Intercâmbio do Povo de Gotemba "Fujizakura"  

※Em caso de chuva, haverá alteração em uma das partes da programação.  

  (Em caso de tempo tempestuoso poderá ser cancelado as programações) 

Informações : Setor de Segurança para a Sobrevivência (Kurashi no Anzenka) ☎(82)8400 

Informações : Setor de Promoção Regional (Shimin Kyoudouka) ☎(82)4308 

Festa da Forte Sensação de Vigor de Gotemba 2018(Genki Wakuwaku Gotemba Festa) 
 E um evento em que os grupos representantes dos moradores da cidade poderá  “Ter 

conhecimentos”,”Poder torcer”e “Participar”. 

Feira da vida social (Seikatsu Fair Gotemba) 
Para conviver com segurança e tranquilidade, fornecerá várias informações e conhecimentos. Haverá 

questionários e cartão para ajuntar carimbos para receber brindes.Haverá também evento surpresa com 

distribuição de balões e doces. Venham passear. 

 

3.Desfile do Corpo de Bombeiro Infantil & Segurança no trânsito 
   Data: 31 de outubro (qua)  10:00 ~ 11:00  ※ Caso chover, será cancelado 

   Local : Corpo de Bombeiro /na Rua Higashitanaka Hanamizukidouri 

   Realização do desfile das crianças das creches e jardim de infância para incentivar os cidadões em 

relação à prevenção de incêndio e segurança no trânsito. Estaremos aguardando a presença e incentivo 

de todos.  

   A rua Higashi Tanaka Hanamizuki ficará em regulação do trânsito durante o desfile, desde já 

pedimos a compreensão. 

Informações : Setor de Segurança para a sobrevivência (Kurashi no Anzenka) ☎(82)4123 

Central do Corpo de Bombeiro de Gotemba Setor de Prevenção 

(Gotemba Shoubou Hombu Yobouka) ☎(83)0119 

 
4. Com relação à área ampla do refúgio do Vulcão Monte Fuji 
 Atualmente, não há sinais de atividade vulcânica do Monte Fuji, mas, nesse período de paz, o “Conselho 

de Planejamento do Vulcão Monte Fuji de Gotemba”, desenvolve o plano de medidas de prevenção do 

vulcão sobre a área ampla de evacuação. 

 Esse plano tem como “Quando”, “Quem”, “Para onde”, “Como”, refugiar para cada região do bairro.  

 No plano, os moradores do bairro devem escapar do fluxo das lavas do vulcão o mais rápido possível e 

com o anúncio da Agência Meteorólogica do Japão de que o nível de  erupção é de 5, torna-se mais 

rápido a evacuação após o início de erupção. 

 Veja com antecedência, o “Plano de Evacuação”do bairro e prepare capacetes, máscaras, óculos, etc. 

Informações : Setor de Segurança para a sobrevivência (Kiki Kanrika) ☎(82)4370 



5.Festival Cultural e Artístico de Gotemba do Ano 2018 
 Apresentação no Palco   

Apresentação de músicas e danças folclóricas tradicionais do Japão 

   Data: dia 27 de outubro (sab) 13:30 ~    Local: Salão do Povo (salão maior) 

Festival do coral 

   Data: dia 28 de outubro (dom) 13:30 ~    Local: Salão do Povo (salão maior) 

Apresentação de canção, dança folclórica e poesia 

   Data: dia 3 de novembro (sab) 13:00 ~    Local: Salão do Povo (salão maior) 

Apresentação de música popular 

   Data: dia 17 de novembro (sab) 12:30 ~    Local: Salão do Povo (salão maior) 

Festival de dança social dos amadores 

   Data: dia 18 de novembro (dom) 13:30 ~    Local:Centro de Intercâmbio do Povo de Gotemba 

                                                 "Fujizakura"1F   

 Exposição  

Exposição de obras de confecções culturais  

 Data : dia 27 (sab) de outubro   Horário: 11:00 ~ 17:00    

  dia28 (dom) de outubro  Horário: 10:00 ~ 16:00 

 Local : Salão do Povo (salão menor) 

Exposição de obras artísticas 

 Data : dia 1 (qui) ~ 4 (dom) de novembro  

 Horário : 10:00 ~ 17:00   ※Dia 4, até 16:00 

 Loca l: Salão do Povo (salão menor) 

Exposição de obras premiadas (Fotografia, obras artisticas, caligrafia japonesa, cartazes) 

 Data : dia 17 (sab) ~ 25 (dom) de novembro  

 Horário : 9:00 ~ 21:00  

 Local : Salão do Povo (salão de exposição) 

Exposição de artefatos feitos com tecido de KIMONO e experiência em vestir KIMONO  

 Data : dia 3 (sab) ~ 4 (dom) de novembro  

 Horário : 9:00 ~ 16:30  

  Local : Chichibunomiya Kinen Kouen 

Cerimônia do chá “Momiji” 

  Data : dia 4 (dom) de novembro   

  Horário : 9:30 ~ 15:00   

  Local : Chichibunomiya Kinen Kouen  

  Vendas de bilhetes: Vendas antecipadas no Salao municipal e Chichibunomiya Kinen Kouen (vendas 

  do bilhete do dia, será no Chichibunomiya Kinen Kouen). 

  ※As crianças também poderão participar juntos.  

Informações : Setor de Educação Social (Shakai Kyouikuka) ☎(82)4319 

 

6. Consulta para lactentes e crianças 
Exame biométrico, consulta sobre educação, nutrição e dentária. 

Data : dia 12 de novembro (seg)       Horário : 9:15 ~ 10:15    

Local : Setor de Promoção à Saúde (Kenko Suishinka)  ☎(82)1111 

※Poderá haver aglomeramento. Quem tiver crianças de 0 ano ir com antecedência. 

 

7. Consulta sobre saúde para adultos 

Data : dia 19 de novembro (seg)  (Tema: Colesterol LDL)  Faça reserva   

Horário : 13:30 ~ 14:30     Local : Posto de Saúde 

Prog:ramação : Consulta com os especialistas sobre prevenção de doença ocorridas por mau  

hábito diário, consulta sobre nutrição, medir o nível de osteoporose, checagem física,  

como ver o resultado de exame médico, medir pressão arterial,etc. Para os interessados poderá 

medir a dosagem de sal do seu Miso Shiru.(Traga o Miso Shiru) 

Inscrição :  Com antecedência, pelo telefone ou no local.  

           Setor de Promoção à Saúde   (Kenko Suishinka)  ☎(82)1111 



8. Aula para gestante 
Data : dia 16 de novembro (sex)   Horário : 9:15 ~ 13:00   Local : Posto de Saúde 

Para quem: Gestante 

Programação : Ginástica (prática) e aula sobre nutrição e alimentação balanceada desde a fase 

 da gestação  (teórica e prática ). 

Vagas : 20 pessoas (por ordem da inscrição)  Inscrição : até o dia 8 de novembro (qui) 

Informações : Setor de Promoção à Saúde   (Kenko Suishinka)  ☎(82)1111 
 
 

9. Exame de Saúde e Vacinação Preventiva do mês de novembro 
＊Informações sobre a respeito pode ser feita até no dia do exame na parte da manhã : ☎(82)1111 

Classificação Dia 
Para criança 

nascida no dia 

Horário de 

atendimento 
O que levar 

Seminário p / bebê 

(nascida no mês de 

julho de 2018) 

6 (ter) dia 1 até dia15 
13:00 ~ 

13:20 

Caderneta da Mãe e da 

Criança 
20 (ter) dia 16 até final do mês 

Exame p / criança de 

seis meses (nascida no 

mês de abril de 2018) 

7 (qua) dia 1 até dia15 
13:15 ~ 

14:00 

Caderneta da Mãe e da 

Criança, questionário 
21 (qua) dia 16 até final do mês 

Exame p / criança de 1 

ano e seis meses 

(nascida no mês de 

abril de 2017) 

13 (ter) dia 1 até dia 15 
13:15 ~ 

14:00 

Caderneta da Mãe e da 

Criança, questionário 
27 (ter) dia 16 até final do mês 

Consulta para criança 

de 2 anos (nascida no 

mês de outubro de 

2016) 

★Conselho sobre como 

escovar os dentes 

9 (sex) 

Não será dividido 

conforme o dia do 

nascimento 

9:30 ~  

10:30 

Caderneta da Mãe e da 

Criança, escova de dente, 

toalha 

Exame para criança de 

3 anos (nascida no mês 

de outubro de 2015) 

14 (qua) dia 1 até dia 15 
13:15 ~ 

14:00 

Caderneta da Mãe e da 

Criança, formulário de 

exame de 3 anos, urina 28 (qua) dia 16 até final do mês 

Vacinação Preventiva 

do BCG 

(nascidos no ano 2018) 

5 (seg) 
dia 16 até final de maio 

de 2018 

13:30 ~ 

13:50 

Caderneta da Mãe e da 

Criança, formulário de 

questões 

※Crianças com menos de 

1 ano que não foram 

vacinadas, também 

poderá tomar vacina. 
22 (seg) 

dia 1 até 15 de junho  

de 2018 

★ 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 

mailto:gia@mail.wbs.ne.jp

