
 

 

 

 

20 de Maio de 2019 

No.1345 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Haverá coleta especial através de Pensão Pública 

2. XXIV Festival de Reciclagem (Eco Matsuri) 

3. Confirmação da situação do Subsídio à Criança do ano 2019 (Jidou Teate) 

4. Seção de objetos usados (Eco House) 

5. Consulta para lactentes e crianças 

6. Consulta sobre saúde para adultos 

7. Aula para gestante 

8. Informação da biblioteca pública do mês de junho 

9. Calendário das programações de junho 

 
 

 

Vamos nos concientizar em 「Diminuir o volume o lixo」・「Separar o lixo」 

Se jogar é lixo, ao contrário, caso ressalvar, se transformará em recursos. 
●Vamos refletir a forma de jogar o lixo orgânico (resto de comida) 

○Escorra bem o líquido do lixo crú quando for jogar. 

 ○Use o recipiente próprio para colocar resto de comida, e faça o processamento na sua casa. 

 ○Participe no empreendimento do processamento de adubo com resto de comida (Uma parte da região de 

Niihashi, Yuzawa, uma parte da região de Hagiwara e Morinokoshi). 

 ●Eliminar o desperdício de comida 

 ○”Não comprar em excesso”, “Não deixar sobrar ”e “Comer tudo”os igredientes de alimentos. 

 ○Entenda corretamente o que é data de vencimento do melhor sabor e data de vencimento de consumo. 

 ●Vamos separar o material reciclável 

 ○Papéis misto (Papéis de anotação, embalagem abertas de pacotes de doces, chocolates...separar como 

materiais recicláveis. 

●Antes de jogar, vamos pensar de como reaproveitá-lo! 

 ○Roupas e panos usados poderão ser coletados pelas empresas privadas, levadas em conteiner de coleta ou 

levar no local onde a Associação das Senhoras onde fazem a coleta.  

 ○Recipientes poderão ser ressalvadas para colocar outras coisas. 

 ○Os ingredientes que sobrarem, prepare uma outra receita. 

Informações : Setor de Promoção à Reciclagem (RECYCLE SUISHINKA)   

☎(88)0530 

 

 

★ Atendimento para a consulta aos estrangeiros, na língua Portuguesa e Espanhola. 

Todos os dias à partir das 9:00 às 17:00. 

Local : Prefeitura 1º andar (KURASHI NO ANZENKA)  Tel 82-8400 
 

★ KOHO GOTEMBA em português será distribuído na GIA, prefeitura de Gotemba e nos 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 

Junho “ MÊS EM PROL DA DIMINUIÇÃO DE LIXO ” 
 

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


1.Haverá coleta especial através de Pensão Pública 

 As pessoas de 65 anos ou acima e que são beneficiários à partir de 1 de abril da pensão, e são contribuintes 

do imposto municipal e provincial do ano anterior, terão a dedução desses impostos, abatido no valor da 

pensão pública. 

※ Poderá não ser aplicado por algumas condições. 

Período da coleta 

 As pessoas que iniciaram receber a pensão especial, serão abatidos à partir de outubro, as pessoas que já 

recebem e continuam recebendo desde o ano anterior, serão abatidos a partir de abril. 

  Será enviado o aviso sobre os impostos municipais e provinciais com a data de 10 de junho do ano Heisei 31 

(2019), verifique o valor. 

 Porém, as pessoas com mais de 65 anos de idade e que tem renda salarial, poderá realizar recolhimento 

especial através do salário. As pessoas que serão abatidos o imposto através da Pensão pública à partir de 

outubro, haverá um período necessário do pagamento através de boleto. 

Informações: Setor de Imposto (Kazeika) ☎(82)4129 

 

 

2.XXIV Festival de Reciclagem (Eco Matsuri) ~ Enjoy・Eco! ~ 

Data : dia 1 de junho (sábado) das 10:00~13:00        

Local : Shimin Kouryu Center “Fujizakura” Kouryu Hall e outros 

Programa : Experiêcia e jogos sobre reciclagem 

bazar 

 promessa à natureza ao eco・espaço para 2R 

exposição de painéis, sorteio 

free market 

coleta de recursos aproveitáveis  

(roupa usada, pacote de leite aberto, pacote com forro de alumínio, lata de alumínio ). 

O que levar : Sacola própria (my bag) 

Taxa de entrada: gratuita 

※ Para quem participar do programa “Promessa à natureza ao eco”ou “Aru aru arumi”(referente ao 

alumínio), haverá gratificação. 
Informações : Setor de Promoção a Reciclagem (RECYCLE SUISHINKA)  ☎(88)0530 

         Eco House Gotemba  ☎(88)3337 

 

 

3.Confirmação da situação do Subsídio à Criança do ano 2019 (Jidou Teate) 
Aos que não fizerem o trâmite, não receberão a ajuda à partir de junho, não deixem de fazer o trâmite.   

Para quem:Para os que são necessário o trâmite, serão enviado o comunicado pela prefeitura no início do mês 

de junho. Porém aos funcionários público, consultem o seu local de trabalho. 

O que levar: Formulário de confirmação da situação atual do Subsídio a Criança (Comunicado enviado pela 

prefeitura),Carimbo (Inkan), não poderá ser carimbo de estampa (STAMP IN), Cópia do Hokensho do 

solicitante ou comprovante do Cadastro de Aposentadoria. (Aos não cadastrados no Seguro de Aposentadoria 

ou Seguro de Saúde, não precisa apresentar a cópia.) 

Requerimento: Dirigir-se diretamente ou enviar pelo correio no setor Kosodate Shienka 〒412-8601 

Informações：Setor de Ajuda ao desenvolvimento da criança  (Kosodate Shien Ka)   ☎(82)4124. 

 

 

 

 

 

 



4. Seção de objetos usados [Ecohouse ☎(88)3337]  
◎Para doar  

☆Forno microondas  

☆Tábua de sky, stock e sapatos de sky  

☆Piano elétrico ☆Jogo de treino de golfe  

☆Cadeirinha de repouso para bebê     

☆Carrinho de bebê (desde recém-nascidos)  ------- gratuíto 

☆Cama de solteiro dobrável--- preço à combinar 

◎Procura-se  

 ☆Mesa e cadeira de estudo ☆Beliche      

☆Uniforme do Oyama Kouko de manga curta da escola Oyama kouko   

☆Sapateira (até 80 cm)  ------- acima gratuíto 

☆Mariposa (KOTO)    

☆Equipamento de Saúde  (Exceto máquinas para as pernas)   ------- preço à combinar   

※ Não será atendido por Fax e por secretária eletrônica. 

 

5. Consulta para lactentes e crianças 
Exame biométrico, como cuidar da criança, consulta sobre nutrição e saúde dentária.    

Data: dia 17 de junho (segunda-feira)   

Horário: 9:15 ~ 10:00    

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

 

6. Consulta sobre saúde para adultos (sistema de reserva) 

Data: dia 21 de maio (sexta-feira)     

Horário:9:30 ~ 10:30    

Programação: Consulta sobre prevenção de doenças ocorridas por mau hábito diário, sobre nutrição, medir o 

a composição corporal e grau de osteoporose, etc.  

Inscrição: Com antecedência, pelo telefone ou diretamente no setor.  

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

 

7. Aula para gestante (sistema de reserva) 

Data: dia 28 de maio (sexta-feira)       

Horário: 13:00 ~ 13:20  

Local: Posto de Saúde   

Programação: Ginástica para gestante (teórica e prática), orientação sobre a alimentação balanceada desde a 

 gravidez (teórica e prática).   

Para quem: Gestante  

Vagas: Para as primeiras 20 pessoas  

Inscrição: Até o dia anterior , pelo telefone ou no local.  Setor de Promoção à Saúde  ☎(82)1111 

 

8. Informação da biblioteca pública do mês de junho  ☎(82)0391 

Funcionamento : 9:00 às 21:00       

Feriado : dia 17 (seg)  ※ 3ª segunda-feira do mês 

●Book Start: dia 5 (qua) e dia 19 (qua) ( Posto de Saúde) 

No exame de saúde para criança de seis meses, as crianças receberão o seu primeiro livro infantil.  

●Espaço para leitura (OHANASHI HIROBA) ----- todos os sábados à partir das 14:30  

●Leituras de livros para pais e crianças ---- dia 12 (qua) e dia 26 (qua) à partir das 10:30 

●Reciclagem de livros usados ----- dia 16 (dom) à partir das 9:00 às 18:00(Poderão ganhar livros que 

lhe-interesse.) 



9. Calendário das programações de junho 

Dias Programações Locais Dias Programações Locais 

1 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 
17 (seg) 

Consulta para lactente e 

criança (9:15) 

Posto de 

Saúde 

2 (dom)   
Consulta sobre assunto jurídico 

(10:00) (faça reserva) 
Prefeitura 

3 (seg)   18 (ter) Seminário para bebê (13:00) 
Posto de 

Saúde 

4 (ter) 

Consulta sobre assunto 

jurídico(13:00)(faça reserva)  
Prefeitura 

19 (qua) 

Exame para criança de seis 

meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

Seminário para bebê 

(13:00) 

Posto de 

Saúde 
Book Start Biblioteca 

5 (qua) 

Exame para criança de 

seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 
20 (qui)   

Book Start Biblioteca 21 (sex) 
Aconselhamento sobre saúde 

para adulto (9:30) (faça reserva) 
Posto de 

Saúde 

6 (qui) 
Vacinação de BCG 

(13:30) 

Posto de 

Saúde 
22 (sab)   

7 (sex) 
Consulta para criança de 2 

anos (9:00) 

Posto de 

Saúde 
23 (dom)   

8 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 24 (seg)   

9 (dom)   25 (ter) 
Exame para criança de 1 ano 

e seis meses (13:15) 

Posto de 

Saúde 

10 (seg)   

26 (qua) 

Leituras de livros para pais e 

crianças (10:30) 
Biblioteca 

11 (ter) 
Exame para criança de 1 

ano e seis meses (13:15) 
Posto de 

Saúde 

Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 

12 (qua) 

Leituras de livros para 

pais e crianças (10:30) 
Biblioteca 

27 (qui) 

Aconselhamento da Saúde  

Psicológica(10:00)(faça reserva) 
Prefeitura 

Exame para criança de 3  

anos (13:00) 

Posto de 

Saúde 
Vacinação de BCG (13:30) 

Posto de 

Saúde 

13 (qui) 
Aconselhamento da Saúde 

Psicológica (10:00)  

(faça reserva) 
Prefeitura 28 (sex) 

Aula para gestante (13:00) 

(faça reserva) 

Posto de 

Saúde 

14 (sex)   29 (sab) Espaço para leitura(14:30) Biblioteca 

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

16 (dom) 
Reciclagem de livros 

usados  (9:00) 
Biblioteca 

~ Pagamento prático através de desconto bancário!~ 
 Prazo do vencimento : dia 1 de julho (seg) 

● Imposto municipal e provincial (1ª cota)  

 

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 


