
 

 

 

 

5 de Outubro de 2019 

No.1354 

Kōho Gotemba 
INFORMAÇÕES ～CONTIDAS NO JORNAL DA CIDADE～ 

 

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

Gotemba 

2. Subsídio da taxa de merenda escolar à partir de outubro 

3. Realização do Encontro do Corpo de Bombeiro Infantil & Segurança no 

trânsito 

4. Tem aumentado o uso de Cartão de Crédito não autorizado 
  5. Prevenção de câncer do estômago do mês de novembro 

6. Emissão de documentos pelas lojas de conveniências fiacará interrompida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Atendimento para a consulta aos estrangeiros na língua portuguesa. 

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 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, nos sucursais, 

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

9/15 Fazenda de vinho Gotemba Kogen 

(Companhia Gotemba Wine Kogen) 



1.Festa da Forte Sensação de Vigor de Gotemba e Feira da vida social de Gotemba 
Data : 27 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) 

Utilize o estacionamento do Centro de Intercâmbio do Povo (Shimin Kouryu Center). 

 

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

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

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

              Centro de Apoio de Atividade Civico Shimin Katsudo Shien Center ☎(70)6820 

 

Área da grama 

Espremer óleo do Tsubaki, pescaria de balões de água, catar Medaka, aula de trabalhos com madeira, 

vendas de flores e mudas de plantas, objetos de madeiras, verduras e produtos do local, vendas de 

comidas e outros. 

Área interna da instalação para exposição 

Introdução e exposição das atividades, campeonato de jogos voltadas para crianças, free market e 

confecções, leitura de livro ilustrado, vendas de comidas. 

Área de palco 

Campeonato de Janken com o Prefeito (10:00 da manhã), músicas, apresentação de orquestra, Furadansu, 

Yosakoi, recitação, distribuição de Mochi e doces e salgados para criança a cada apresentação dos 

grupos(13:45) e outros.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação do evento 

Vendas de produtos agrícolas e Bento, demonstração de produtos restritos, exposição e venda de roupas 

usadas e materiais recicláveis, exposição e venda de artesanatos, como usar eletricidade de boa forma,  

degustação de arroz, exemplos dos problemas com o consumidor, distribuição gratuíta de livros 

recicláveis e outros. 

Distribuição gratuíta de “Água de Gotemba” Horário: 10:30 e 12:30 

Demonstração do uso do Furoshiki (lenco grande para embrulhar coisas, presentes) 

Horário: 10:00 e 12:00 

Exibição de anime     Horário: 11:00 e 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haverá evento do Open House 2019 

Nete dia, haverá o evento do Open House 2019 no Kokuritsu Chuo Seishounen Kouryu no Ie. É um 

evento que poderão adquirir experiências de várias atividades. Façam bom proveito dos 3 eventos. 

Maiores detalhes, confira no home page. 



2.Subsídio da taxa de merenda escolar à partir de outubro 
              O valor total da taxa recolhida para a merenda escolar é usada totalmente para a despesa das compras 

 de alimentação. À partir de outubro, fará parte do apoio ao desenvolvimento à criança, e iniciará o sistema 

de  subsídio da merenda escolar para aliviar a despesa dos pais. 

            Valor do subsídio  

            Valor anual para alunos primários  13.200 ienes 

            Valor anual para alunos ginasiais  15.950 ienes    

Informações: Setor da Merenda Escolar (Gakkou Kyushokuka)  ☎(78)6689 

 

3.Realização do Encontro do Corpo de Bombeiro Infantil & Segurança no trânsito 

   Para o incentivo da conscientização de prevenção de incêndio e segurança no trânsito, as crianças das 

creches e jardins de infância da cidade farão a promessa para a prevenção de incêndio e segurança no 

trânsito. 

  Até o ano passado o evento era realizado na Rua Higashi Tanaka Hanamizuki o“Desfile do Corpo de 

Bombeiro Infantil & Segurança no Trânsito”, porém com a alteração, à partir deste ano será realizado no 

Estádio de Atletismo e o nome do evento passará a ser “Encontro do Corpo de Bombeiro Infantil e 

Segurança no Trânsito”. 

Data: 8 de novembro (sex)  10:00 ~ 11:00   

Local: Estádio de Atletismo da cidade 

Programações:  

• O Kamado Youchien representará o Clube de Segurança no Trânsito Infantil, cumprindo a promessa 

na segurança no trânsito. 

• As crianças do Clube de Segurança no Trânsito Infantil cantará a música (Segurança no Trânsito☆

Mori no Kumasan) 

• O Toranoko Hoikuen representará o Clube de Corpo de Bombeiro Infantil, cumprindo a promessa na 

para a prevenção do incêndio. 

• As crianças do Clube de Corpo de Bombeiro Infantil cantará a música dos pequenos Corpo de 

Bombeiros.  

• Apresentação da banda de música policial, demonstração dos guardas com bandeiras coloridas, várias 

outras surpresas dos convidados que irão apresentar teatro relacionada a prevenção contra incêndio. 

※ Entrada gratuíta 

※ Caso chover, será cancelada 

※ Haverá estacionamento para os visitantes que virão assistir, porém como há limite, pedimos a 

colaboração para que venham agrupados. 

Informações: Central do Corpo de Bombeiro de Gotemba Setor de Prevenção (Gotemba Shoubou Hombu 

Yobouka) ☎(83)0119 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Tem aumentado o uso de Cartão de Crédito não autorizado 

Exemplo: 

Houve uma grande cobrança de uma empresa de cartão de crédito. Não me lembrava de ter usado e então 

o ignorei, mas não consegui parar a cobrança. Que devo fazer? 

Explicação: 

Recentemente, consultas como estes casos aumentaram. No caso de uso fraudulento, a maioria é feita na 

internet, portanto, a empresa do cartão de crédito não pode determinar se foi o próprio usuário ou usado 

fraudulamente. Portanto, se você não estiver usando, precisará notificar imediatamente. 

Para evitar problemas... 

Verifique todos os meses os detalhes de uso do cartão de crédito 

Se você tiver uma cobrança não recinhecida, não ignore, pergunte a sua empresa  de cartão de crédito 

Algumas empresas de cartão de crédito fornecem seguro contra uso fraudulento. Verifique se tem essa 

aplicação 

Caso você estiver com problemas, consulte o Centro de Atendimento ao Consumidor da cidade 

 

Informações: Centro de Atendimento ao Consumidor (Segurança para Sobrevinência)  

          SHOHI SEIKATSU CENTER (KURASHI NO ANZEN KA) ☎(83)1629, FAX (82)4333 

 

5.Prevenção de câncer do estômago do mês de novembro （Bário) 

Horário de atndimento : 8:30 ~ 10:00 da manhã    
Para quem: Moradores da cidade com a idade acima de 30 anos 
Taxa : 800 ienes    
※(acima de 70 anos, integrante de família que recebe ajuda de subsistencia ou isento de imposto 
residencial será gratuíto)  
O que levar : Formulário que foi enviado.   
Informações :Setor de Promocao a Saúde (Kenko Suishinka) ☎(82)1111 

 

6.Emissão de documentos pelas lojas de conveniências fiacará interrompida 
 Por motivo de manutenção, não poderá ser emitido o Comprovante Residencial e Comprovante do 

Registro de Carimbo no dia seguinte. 

Data: 11 de outubro (sexta-feira) (Durante o dia inteiro) 

Informações : Setor de Registro (Shiminka) ☎(82)4195 

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

Data do 

exame 
Local 

Data do 

exame 
Local 

Novembro 

Dia 1 (sex) 
Itazumaku Köminkan 

Dia 14 (qui) 
Morinokoshi Chuo Köminkan 

Dia 15 (sex) 

Dia 5 (ter) Kitabataku Köminkan Dia 18 (seg) Shiyakusho Harasato Shisho 

Dia 6 (qua) Hotozawaku Köminkan Dia 19 (ter) Suginazawaku Köminkan 

Dia 7 (qui) Kawashimata Chiku Community 

Kyoyo Shisetsu 

Dia 20 (qua)  Kamikobayashi Köminkan 

Dia 8 (sex) Dia 25 (seg) Seigoku Köminkan 

Dia 11 (seg) Jimbaku Köminkan Dia 26 (ter) 
Yamanoshiri Chiku Community 

Kyoyo Shisetsu                                                                                                                                                                                                                                        

Dia 12 (ter) 

Hoken Center 

Dia 27 (qua) Muikaichiba Köminkan 

Dia 28 (qui) 
Shiyakusho Takane Shisho 

Dia 13 (qua) 
Dia 29 (sex) 

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

