自治会はこんな活動をしています（ポルトガル語）

As Associações de Moradores
realizam as seguintes atividades

Atividades culturais e
recreativas

Associação de
idosos
Com o objetivo de promover
a união entre os moradores
da
região,
realizam
atividades como Festival
Esportivo e Cultural, Bonodori (dança típica do
festival de verão), entre
outros, nos quais qualquer
pessoa pode participar.

crianças e

Colaboram
com
vários
grupos da região, como
associação
de
crianças,
idosos, jovens e mulheres.

Treinamento
para
prevenção
de
desastres
Realizam treinamentos para prevenção
de desastres, para que
todos estejam prevenidos
em casos de terremoto ou
desastres repentinos,
e fazem a aquisição
dos materiais necessários.

Medidas de prevenção de acidentes Todos
devem estar prevenidos em casos de
terremotos ou outros desastres naturais,
e capacitados a combater por si próprios,
possíveis
focos
de
incêndio
ou
consequentes acidentes. A associação tem
a importante função de preparar a
comunidade para tais eventualidades.

Supervisão
dos locais de
coleta de lixo

Solicitam à Prefeitura a
instalação dos pontos de
coleta de lixo e revezam na
limpeza do local.

Medidas de prevenção contra crimes
Instalam e fazem a manutenção da
iluminação das ruas, para que os
moradores possam andar
tranquilos à noite.

Embelezamento
ambiental
Limpam os
parques e as ruas
da região,
colaborando com o
meio ambiente.

Coleta de lixo reciclável
Empenham-se na reciclagem
dos limitados recursos
naturais, coletando as latas,
jornais e garrafas descartados
pelos moradores.

Vamos Construir uma Cidade Alegre, Bonita, Agradável e Tranquila

自治会はこんな活動をしています（ポルトガル語）

Solicitação para Inscrição na
Associação de Moradores
自治会加入のお願い
As Associações de Moradores foram criadas por iniciativa das comunidades
locais, com intuito de promover uma cidade segura, bonita e agradável. Assim,
realizam várias atividades em parceria com a Prefeitura.
★ Procedimento para inscrição:
・Solicite ao presidente da Associação ou ao chefe da seção.
・A sua região faz parte da Associação de Moradores de Bairro:（自治会名）

O presidente é: （会長名）

Telefone:

・Ao ingressar como associado será recolhida uma taxa de inscrição no valor
de: （入会金）

ienes (por família)

A taxa mensal é de （毎月の会費）

ienes (por família)

※Utilize o formulário abaixo, por favor.
Recorte aqui
Inscrição na Associação de Moradores

Divisão/Seção

Telefone

Endereço

Divisão

－

Hamamatsu-shi

Seção

Chefe de
família
No de
moradores

Pessoas

