自治会の活動を紹介します

H31ポルトガル語訳

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

Prevenção de
desastres naturais e
atividades de ajuda mútua

Controle dos
Locais de Coleta de Lixo

Se preparam para uma ocorrência de
desastres naturais como terremotos,
etc., empregam esforços na Associação
Autônoma de Prevenção de Desastres
Naturais, realizando treinamentos
preventivos, comprando materiais e produtos
usados em calamidades.

Solicitam para a prefeitura, a instalação
de Locais de Coleta de Lixo utilizados por
todos e realizam sua limpeza em
sistema de rodízio (turnos).

Medidas de
prevenção de crimes
Para que se possa andar
em segurança à noite, instalam e
administram a iluminação de segurança.

Embelezamento do meio ambiente
Dedicam-se com afinco para o embelezamento
do meio ambiente, realizando atividades de
limpeza nas ruas, parques, entre outros locais
do bairro.

Atividades
culturais e recreativas

Para que todos os moradores
locais convivam em harmonia, se
empenham na realização de festivais
esportivos, culturais, danças tradicionais
“bon-odori”, etc. onde todos são
bem-vindos.

Elaboração: Iwata-shi Jichikai Rengōkai

Atividades para
crianças e para pessoas idosas
Se empenham no apoio às atividades
para crianças e pessoas idosas e
também na criação e suporte aos vários
grupos do bairro como: grupo de jovens,
de senhoras, entre outros.

Veja o verso →

Pedido para que cada
residente se associe na
"Associação de moradores"
do bairro
A Associação de moradores é uma organização estruturada pelas pessoas que
vivem no bairro, levando-se em consideração seus desejos e suas necessidades.
Realiza ativamente atividades em cooperação com a prefeitura, entre outros, para
promover a construção de uma cidade segura, alegre e fácil de se viver.
◆

Por favor, entre em contato com o presidente da Associação de moradores [Jichikaichō] ou o Líder
de grupo [Kumichō] (ou o Líder da equipe [Hanchō]) para os procedimentos para se associar.

“Associação de moradores" do bairro onde o(a) senhor(a) mora:

Nome do Presidente da Associação: ______________________________
Tel.: ____________________

Taxa de adesão à Associação..........: ______________ ienes (por família).

Taxa mensal ・ anual..........................: ______________ ienes (por família).

Outros:

