ポルトガル語 版

A todos os moradores da região
Os protagonistas que promovem a cidade somos nós, os moradores!
Vamos transformá-la em uma cidade boa de viver!

Para promover a cidade e transformá-la em uma cidade segura e confortável,
dispomos de organizações familiares como as comunidades e associações de
bairro que são formadas pelos moradores da região.
O desejo de resolver os problemas em conjunto nasce através de um bom
relacionamento cotidiano entre os moradores. Esta interação comunitária não se
limita aos assuntos relacionados à vida cotidiana mas, a sua força é
demonstrada em diversos momentos, inclusive nas atividades de salvamento
nos casos de desastres.
Para “criarmos e protegermos a nossa cidade”, as comunidades e associações
de bairro promovem diversas atividades de proteção às crianças em cooperação
com outros grupos comunitários.

Para se inscrever, solicite
a um membro executivo
da comunidade ou
associação de bairro da
região
As comunidades e associações de bairro
desejam melhorar a qualidade de vida do
bairro. Promova você também o seu
bairro!

Sua comunidade e associação de bairro

Promoção para a criação de uma cidade segura, abundante e boa de viver
-Algumas das atividades das comunidades e associações de bairro-

Atividades de intercâmbio
Promovemos
festas, competições esportivas,
Tondo etc. para aprofundar a
interação entre os moradores.
.

Atividades de ajuda mútua
Juntamente com os moradores,
promovemos atividades regionais de
ajuda mútua e proteção de crianças
até idosos.

Circulares de informações
Através de circulares, transmitimos as
informações úteis e concernentes à região.

Atividades de
embelezamento ambiental

Atividades de prevenção aos crimes
Instalamos lâmpadas de prevenção aos crimes e
promovemos patrulhamento e atividades de
proteção às crianças.

Para manter o conforto e a beleza da
cidade, administramos os postos de lixo
e promovemos atividades de limpeza de
ruas e parques.

Atividades de prevenção de desastres
Formamos organizações de prevenção autônoma e
promovemos treinamentos preventivos para estarmos
preparados para eventuais desastres.

Informações sobre as comunidades regionais
Depto. de Promoção de Atividades Civis da Secretaria Civil de Hiroshima 082-504-2131
Prefeitura da Zona central
Prefeitura da Zona leste
Prefeitura da Zona sul
Prefeitura da Zona oeste

082-504-2546
082-568-7704
082-250-8935
082-532-0927

Prefeitura da Zona de Asaminami-ku
Prefeitura da Zona de Asakita-ku
Prefeitura da Zona de Aki-ku
Prefeitura da Zona de Saeki-ku

082-831-4926
082-819-3905
082-821-4905
082-943-9705
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