
mais próxima de você!

Faça parte da

Associação
Autônoma

de Moradores
(Jichikai)

A existência de Associação Autônoma de 

Moradores é necessária para resolver problemas próximos ao 

nosso cotidiano e fazer de nossa comunidade um lugar confortável para se viver.

● Manutenção das luzes externas de segurança...
● Gestão do local de coleta de lixo...
● Atividade de proteção aos idosos...
● Controle de circular (kairan) e do quadro de avisos...
● Vários eventos do bairro ...

Essas também são atividades 
realizadas pela Associação Autônoma 
de Moradores!

Na
verdade

Foi promulgada a portaria para 

promover a filiação Associação 

Autônoma de Moradores e suas 

atividades.

A “Portaria da Cidade de Yokkaichi para Promover a Filiação e Atividades da 

Associação Autônoma de Moradores” entrou em vigor no dia 1º de abril de 2020. 

Esta portaria que tem como objetivo promover a revitalização da Associação 

Autônoma de Moradores, estipula o papel dos moradores locais, Associação 

Autônoma de Moradores, empresas, assim como as responsabilidades do 

governo municipal com relação a filiação e participação dos moradores locais.

Embora ela não seja uma organização com obrigatoriedade de filiação, 

esperamos que todos os cidadãos reconheçam a importância de suas 

atividades e a utilizem como oportunidade para relacionar ativamente com a 

comunidade.

Papel dos moradores locais

● Reconhecer de que são membros da 

comunidade, esforçar-se para filiar-se à 

Associação Autônoma de Moradores e 

participar ativa e proativamente de suas 

atividades.

Papel da Associação
Autônoma de Moradores
● Como lider da comunidade, deve esforçar para 

engajar ativa e proativamente em atividades

● Deve exercer um controle interno adequado e 

divulgar periodicamente a seus membros os 

estatutos, orçamentos, contas e outras 

informações sobre gestão da Associação 

Autônoma de 

Moradores 

● Deve se esforçar para 

desenvolver recursos 

humanos que serão 

líderes da comunidade.

Responsabilidades
do governo municipal

● Eforçar-se para cooperar com a Associação 

Autônoma de Moradores

● Cooperar com os departamentos 

relacionados e procurar reduzir o ônus da 

Associação Autônoma de Moradores

● Esforçar-se para fornecer apoio financeiro 

necessário

● Esforçar-se para esclarecer e divulgar 

ativamente, etc.

Papel das empresas

● Deve se esforçar para compreender a 

participação dos funcionários nas atividades da 

Associação Autônoma de Moradores local na 

área onde moram.

● A empresa do setor de habitação, ao construir 

uma casa etc., deve esforçar-se para fornecer 

informações sobre a Associação Autônoma de 

Moradores da área onde a moradia está 

localizada para aqueles que 

pretendem se mudar para a 

referida 

moradia.

Prefeitura de Yokkaichi, Dep.do Cotidiano de Cidadão

(Shimin Seikatsu-ka)
〒510-8601 Yokkaichi-shi Suwa-cho 1-5 (Prefeitura de Yokkaichi, 5º andar)

TEL 059-354-8146　FAX 059-354-8316

E-mail　shiminseikatsu@city.yokkaichi.mie.jp

Vamos construir juntos uma 
comunidade onde possamos viver 

sorridentes
A Associação Autônoma de Moradores 

desenvolve uma série de iniciativas para 

garantir uma vida segura, protegida e 

confortável. Vamos juntos animar a Associação 

Autônoma de 

Moradores!

Para mais informações sobre como se filiar na Associação 

Autônoma de Moradores, entre em contato com o centro 

cívico (Chiku Shimin Center) de cada bairro.

Nome do bairro

Tomisuhara 

Tomida

Yasato

Shimono

Oyachi

Hobo

Hazu

Kaizo

Kyohoku

Kawashima

Kanzaki

Sakura

Telefone TelefoneNome do bairro

Mie

Agata

Tokiwa

Yogo

Oyamada

Suizawa

Hinaga

Utsube

Shiohama

Kawarada

Kusu

Chubu
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Estas são atividades 
realizadas pela 
Associação Autônoma 
de Moradores 

Na
verdade

Na
verdade

Na
verdade

Na
verdade

Na
verdade

Para proteção 
e segurança

“Não há pessoas 
suspeitas ou lugares 
escuros e perigosos no 
caminho escolar das 
crianças? Estou 
preocupada com a ida 
da criança para a 
escola ...”

Trabalha em atividades de 

proteção e segurança dos 

moradores locais, tais como 

treinamento de prevenção de 

desastres, patrulhamento para 

prevenção de crimes, 

manutenção de luzes 

externas de segurança e 

medidas de segurança no 

trânsito.

Para manter a 
cidade limpa

“Gostaria de deixar 

limpa a cidade e livre 

de lixos....”

Trabalha em atividades de 

embelezamento, tais como 

gerenciamento de locais de 

coleta de lixo, limpeza de 

estradas e parques e 

elaboração de pedidos de 

obras civis nos bairros para 

manter a cidade limpa e 

habitável.

Saco de
lixo

Para apoio 
mútuo

“Quero sempre estar 

saudável, mas o que 

faço se acontecer 

alguma coisa...”

Promove a criação de uma 

comunidade de apoio mútuo 

através de atividades como 

cuidar das crianças e idosos, 

para que os moradores locais 

possam desfrutar uma vida 

tranquila.

Para 
informações 
sobre a vida

“Acabei de me 

mudar para cá. 

Alguém pode me 

ensinar...”

Com �nalidade de fornecer 

diversas informações sobre a 

vida diária, disponibiliza 

divulgações através de circular 

do grupo (kairan) e de quadro 

de avisos da Associação 

Autônoma de Moradores.

Para levar 
uma vida 

saudável e 
feliz

“Quero saber mais sobre o bairro. Eu 

quero ter conexão com a comunidade.”

Promove confraternização 

a �m de fortalecer os laços 

comunitários, através de 

realização de vários 

eventos, como gincana 

esportiva e o festival 

cultural do bairro.

Associação Autônoma de Moradores!
Vamos todos participar das atividades da

Explique-me! Konyudou-kun!

“Eu tenho que me �liar 
à Associação Autônoma 
de Moradores?” 

“Filie-se por 
favor!”

Associação

Autônoma de

Moradores

Vamos fazer de 

nossa 

comunidade um 

lugar confortável 

para se viver!

Eu tenho que me �liar à Associação Autônoma de Moradores?
A �liação e/ou participação na Associação Autônoma de Moradores 
não é obrigatória e a vontade dos moradores locais deve ser 
respeitada ao máximo possível, não sendo algo obrigatório.
Entretanto, o papel da Associação Autônoma de Moradores é 
importante na construção de um ambiente seguro e confortável 
para se viver, e o governo municipal incentiva a participação e o 
engajamento.

Qual é a vantagem de me �liar?
Os moradores poderão interagir e se comunicar mais 
profundamente, tornando suas vidas mais enriquecedoras e 
harmoniosas. Além disso, poderá obter informações 
administrativas e locais detalhadas através de circular (kairan) e 
outras fontes.
Na ocasião de desastres, seus vizinhos são aqueles em que você 
pode contar e ajudando mutuamente, poderá evitar que os danos 
se espalhem.
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