
    

Participem das satividades promovidas  

pela Associação de Moradores “jichikai” ! 

 
A Associação de Moradores e Vizinhanças vem promovendo e 

protegendo a área onde se localiza a sua residência. 
 Ao participar da associação você conhecerá os demais membros, 
e em caso de uma emergência, como por exemplo um desastre 
natural, você também contribuirá para manter a tranquilidade e 
ordem pública através de suas habillidades. Por isso, a sua 
participação é fundamental para a comunidade. 

 A cidade de Iida, ao mesmo tempo que apoia esse planejamento 
urbano, vem promovendo a adesão de moradores para participar 
e apoiar as atividades das associações comunitárias em toda 
região. 

O que é Mutosu 

Mutodu nasceu da palavra “ntosu” publicado no 

Kojien e tem como significado(tentar). 
É uma palavra que simboliza a intensão e motivação 
para desenvolver a comunidade na cidade de Iida. 

E cada cidadão pode colaborar de forma espontânea 
para progresso da região. 



 
Conscientização sobre desastres 
・Regularmente manter contato, pois em casos de desastres 

naturais facilitará a confirmação de segurança. 

・Atividades para prevenir roubos e crimes. 

･Garantir a segurança no tráfego e vigilância de crianças no 

trajeto para escola. 

・ Atividade de instalação e manutenção de luzes de 

segurança. 

Melhorias ambientais, visando o 

 embelezamento da região 

・Instalação e manutenção de local para coleta de lixo. 
･Atividades para limpar rios e manter o ambiente da vida 

local. 

・ Instalar canteiros de flores nas ruas e também outras 

atividades para embelezar o ambiente local. 

 

Atrações na região 

･Realizar eventos como festivais de verão e atividades esportivas para reunir 

a população local. 

･Atividades voltadas para idosos e crianças, tais como sala de aula para as 

crianças frequentarem depois da escola, café e festas dedicadas aos idosos. 
･Atividades culturais, como palestras, sessão de aprendizado, apresentação 

no salão público. 

・Atividade única de cada região aproveitando o uso de tesouros regionais. 

Servir de mediador com administração 

da cidade 
･Associação de Moradores coleta as questões regionais e 

solicita melhorias ao orgão administrativo. 
･Os pedidos apresentados serão decididos pela Associação 

 em cooperação com a administração. 

・Criação de um forum de discussão, juntamente com a 

administração, para tratar de assuntos tais como “reunião 

do conselho” com o prefeito da cidade. 

Estamos divulgando as atrações da 

região 
･Entregamos as informaçôes da cidade através da revista 

mensal “Kouho Iida” 
･Informações regionais poderão ser obtidas pela informe 

circular da corporação “kairan” 

・Em algumas áreas as informações são divulgadas em 

home page. 

 

Confira as atividades realizadas pela Associação de Moradores 

com o intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade 

Todas as atividades promovidas pela Associacao de Moradores são 
 subsidiadas pelas taxas coletadas da população e administradas  
pela Associação. 

Informações sobre como aderir a Associação de Moradores 
 Ligue para Prefeitura de Iida Div. Mutosu Matidukuri suisin-ka Tel. 0265-22-4521 ✉：mutosu@city.iida.nagano.jp. 

Por favor, não hesite em consultar o Centro promocional mais próximo. 

※Se você já é membro de Associação de Moradores ou de Vizinhança, por favor entre em contato com 

a div. Mutosu Matidukuri para fornecer o nome da associação a qual você pertence. 

◆Visitas realizadas por coordenadores regionais  
 Coordenador regional informará os mecanismos e atividades da Associação para 

todos os novos moradores. 
Caso você desconheça o coordenador regional ou até mesmo os moradores locais, 

por favor, entre em contato conosco! 


