ポルトガル語

Na cidade de Suzuka, estamos colocando ênfase no desenvolvimento de
cidade confortável para se viver. A participação de todos os moradores é
necessária para fortalecer os laços e criar bairros seguros.
Vamos criar um bairro confortável para se viver.

“Desenvolvimento Comunitário” significa, os próprios moradores criarem um bairro onde
possam viver com segurança dentro das suas próprias possibilidades.
Daqui para frente, a população de Suzuka diminuirá e ficará mais difícil somente a
Prefeitura proteger o bairro. Portanto, é necessário criar uma comunidade mais fácil e
confortável para se viver junto com todos que conhecem bem o bairro.
E mesmo no bairro onde os senhores moram, à medida que vai reduzindo o número de
crianças e aumentando a proporção de idosos, vai diminuir pessoas para manter a segurança e
proteger a comunidade. Portanto, os moradores do bairro precisam pensar no problema e é
necessário ter um sistema para criar um bairro onde os moradores, a associação do bairro, a
empresa entre outros possam conviver confortavelmente.

É uma organização que permite que os moradores e as empresas, em conjunto, possam
desenvolver atividades cooperando entre si.
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Associação do Bairro é uma organização de longa data e é formada por seus moradores. Ao se associar,
poderá ter amizade com os vizinhos e mesmo quando ocorrer algum desastre, poderá ajudar-se uns aos
outros, sendo uma conexão muito importante para se viver com segurança. Vamos afiliar à Associação
e criar um local seguro onde possam ajudar mutuamente.
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário é constituído por moradores, Associação de
Bairro, empresas e similares de uma determinada área
(p.ex., distrito escolar de shogakko) e é uma organização
que soluciona problemas e proporciona vigor para criar uma
área confortável para se viver.
Alguns problemas locais podem ser resolvidos por exemplo por
associações de bairro ou empresas, e outros por todos.
Em Suzuka, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário está
fazendo planejamento centralizando-se nos moradores, a fim de criar um
bairro onde as pessoas que compõem a comunidade gostem do local.

A cidade de Suzuka possui 29 organizações que trabalham com o desenvolvimento comunitário. A
cidade apóia todas estas organizações para se tornarem parte do Conselho de Desenvolvimento
Comunitário até o final de 2020.

São diversas pessoas (p.ex., moradores, funcionários de empresas, etc.) que atuam numa comunidade.
Façamos bom uso da parte boa da associação do bairro, e com a colaboração futura de NPOs e
companhias, vamos todos animar o bairro. É importante também ouvir suas opiniões, conversarmos
sobre pontos positivos e trabalhar juntamente com a Prefeitura.
Primeiramente, tente participar de um evento do seu bairro que lhe desperte interesse.
Participando de atividades locais, poderá estar conectado à comunidade, entender a sua importância e
sentí-la mais próxima.
Os moradores são os protagonistas do “Desenvolvimento Comunitário”. Só quando todos
tiverem o pensamento, o “Desenvolvimento Comunitário" terá sentido. Primeiramente, participe de
um evento do bairro que lhe desperte interesse.

Envie sua opinião sobre o “Desenvolvimento Comunitário” no Chiiki Shinkou bu
Chiiki kyoudo ka da Prefeitura de Suzuka
TEL 382-8695 FAX 382-2214
chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

