
 

 

 

 

5 de Junho de 2019 

No.1346 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 
 

1. Tomem cuidado com a lei comercial viciosa que aproveitou da mudança!  

2. Aviso da Administração de Informação Preventiva pelo Rádio Amador, sobre o 

teste de Envio de Mensagem em todo o território Nacional 

3. Cuidados na forma de uso da estação de coleta de material reciclavel de isopor! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 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 sucursais, 

Posto de Saúde e biblioteca. Poderá ver também através do acesso ao home page  
    https://www.gia-gotemba.com/ 

 

ACO CHiLL CAMP 2019 

( 18 de maio) 



1.Tomem cuidado com a lei comercial viciosa que aproveitou da mudança!   

  Uma lei de negócios maliciosa apareceu para aproveitar da era da época do Heisei. 

  Exemplo:  

  De repente foi enviado uma encomenda no nome do pai, contendo um livro de fotos da família imperial. Fui 

consultar o pai e ele disse que a 10 dias atrás houve um telefonema para enviar um livro de fotos do 

memorial imperador no valor de 30.000 ienes. O pai disse que é muito caro e não queria e queria devolver. 

Disse a palavra “Kekkoudesu”. 

 No telefone que recomenda o livro de fotos e o pergaminho,etc, aproveitando-se da renúncia do imperador,  

há casos em que é recomendado implacavelmente dizendo:  

 “Será um memorial” ou “É estranho não comprar agora”. 

  Usando a palavra “kekkoudesu”, não significa que não quero. Caso não queira, use a palavra “Kounyuu 

shimasem”, diga claramenmte “Não vou comprar”. 

  Caso você receber uma encomenda que não pediu, não aceite. Além disso, se corresponder a venda por 

solicitação telefônica, poderá fazer o “cooling off”,o cancelamento.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Informações:  Centro de Vida do Consumidor  (Shohi Seikatsu Center) no Setor de Segurança para       

              sobrevivência  (Kurashi no Anzenka) ☎(83)1629  Fax (82)4333 

 

 

     

2.Aviso da Administração de Informação Preventiva pelo Rádio Amador, sobre o teste 

de Envio de Mensagem em todo o território Nacional 

  Será enviado um alerta de terremoto utilizando o Sistema Nacional de envio de mensagem em todo o 

território do Japão de uma vez só (J-ALERT).  

 DATA: 18 de junho (ter) , na média de 10:00 da manhã 

Informações: Setor de Gestão de Crise  (Kiki Kanrika) ☎(82)4370 

 

 

 

3.Comunicado do informativo em caso de corte de energia elétrica  

  O informativo sobre o corte de energia eletrica sera fornecida pelo home page da empresa Tokyo Denryoku 

Power Grid ou TEPCO Sokuhou. 

Home page: http://teideninfo.tepco.co.jp/ 

Informações: Setor de Gestão de Crise  (Kiki Kanrika) ☎(82)4370 

Tokyo Denryoku Custumer Center  ☎0120(995)007 

                                ☎03(6375)9803 

 

 

 

 

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 

http://teideninfo.tepco.co.jp/

