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Ferramentas para limpeza, local para discutir problemas
do dia a dia para a recuperação！
～Não importa sua origem, o sentimento é comum～

Especial

～ Informações Coletadas e Editadas pelo JUNTOS ～

Perdeu o carro e está com problemas para se transportar? Palestra
explicativa sobre nossa assistência de locomoção.
O Juntos realizou no dia 19 de Outubro em
“Asunaro no Sato” e no Ginásio de Ishige uma
palestra sobre nossa assistência locomotiva. Das
cinco pessoas que compareceram, uma delas
manifestou o interesse em usar o “Car Sharing
(uso coletivo de carro doado)”. Veja em
“Tópicos” detalhes do “Voluntário do
Transporte (Sogei Borantia)” e do sistema do
“Car Sharing”.

Tópicos

～ Informações Úteis ao Dia-a-Dia ～

■Usando o “Voluntário do Transporte”
O JUNTOS está ajudando as vítimas que estão
com problemas de transporte. Levamos crianças
do abrigo até escola, adultos ao médico ou
supermercado, etc. Em caso de interesse, entre
em contato:
TEL：０９０－５８０４－５５４２
Atendimento: 9：00-17:00
※Pedimos a contribuição de 100 ienes por
viagem. Aqueles que têm outros meios de
transporte ou tem condições de usar taxis não
poderão usar o serviço.

Os carros estão adaptados para
cadeirantes

■Car Sharing (Carro de Uso Coletivo)
Car Sharing consiste no uso coletivo do carro. O
JUNTOS iniciará assistência à aqueles que querem
utilizar ou se disponibilizar para dirigir os carros
gentilmente cedidos por voluntários em prol da
comunidade. Estamos adotando o sistema proposto
pela Associação Japonesa de Car Sharing. Segue
abaixo detalhes para aqueles que estão interessados:
●Condição： O carro será usado ① para transportes de pequenas distâncias e/ou para
atividades da comunidade ou ② para uso de longo prazo entre 3 ou mais familias.
●Custos： Até 31 Dezembro, com exceção de custos de combustível e de itens de troca
(como óleo), todos os custos serão gratuítos. Caso usem o carro após essa data,
custos como impostos, seguro e reparos deverão ser arcados pelos usuários.
●Estacionamento: Decidam entre os usuários ou entre o Jichikai (associação da
comunidade) ao qual pertence.
●Seguro/Em Caso de Acidente： Todos os carros estão segurados.
●Tipos de Carros： Veiculos leves (hatch), peruas (wagon station).
●Inscrição： É necessário se inscrever junto à Associação Japonesa de Car Sharing.
Antes, entre em contato conosco pelo telefone: 090-5804-5542.

Nossas Atividades

～Impressões das pessoas que trabalharam com JUNTOS～

Me chamo Shiba. Sou vice-director do Wakayama NPO Center e entre 10 e 14
de Outubro, fiquei responsável pela edição do JUNTOS Tsushin.
Há quatro anos atrás, inundações devastadoras atingiram Wakayama.
Conseguimos reconstruir a região graças a ajuda de inúmeras pessoas de fora
de Wakayama. Em retribuição, me envolvi nas atividades do JUNTOS.
A área danificada foi extremamente extensa e ainda há muito trabalho a ser
feito. Continuarei torcendo pela recuperação da região a partir de Wakayama.

INFORMAÇÕES
Emprestamos vários tipos de equipamentos!
Divulgue aos moradores da vizinhança que ainda não estão conseguindo adiantar a
limpeza.
“O que temos para emprestar atualmente, em 6 de Outubro”
Caminhão de pequeno porte, carrinho “daisha”, lavadoras com água em alta pressão,
carrinho de mão, aspirador de grande porte, etc. Coordenamos voluntariamente
também. Fale conosco sem cerimônia.
Centro de ajuda「JUNTOS」
Resp：NPOHoujin Ibaraki NPO Center・Commons
☎ ０９０－６５６８－９９３０
※Horário de atendimento 10:00～16:30

Endereço： Joso, Mitsukaido,
Mori-Shita 4346-3
Linha Joso「Kita Mitsukaido Eki」
Kendou 357「prox. Ao Cocos」
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