Centro de Ajuda Mútua

Jornal Juntos!
2015.9.20

No.4

O projeto "JUNTOS“ auxilia no retorno ao cotidiano.
Possui também um espaço de consulta e de
empréstimos de equipamentos.
～”Estamos Juntos” é o sentimento que une
todas as nacionalidades ～
▼A admissão de resíduos de grande porte, como os gerados pelo desastre:
Os locais de aceitação para os resíduos de grande porte, são os 5 lugares listados abaixo:
Observações:
※ somente deposite os lixos nos locais indicados.
※ devido às circunstâncias, o recolhimento dos resíduos poderá sofrer atrasos.
Local de aceitação ①:
Local de aceitação ②:
Local de aceitação ③:

Local de aceitação ④:

Em frente ao Politech Center（Mitsukaido Kouyamachi）
Horário de recolhimento: 8:00 às 17:00
Kurin Poto Kinu, na parte norte（Shimotsuma）
Horário de recolhimento: 8:00 às 17:00
※também serão aceitos na estação de água de Kurin Poto Kinu
Estádio Takarahori (Cidade de Bando, Kanda-San)
Horário de recolhimento: 9:00 às 16:00
※Na rodovia 354, após o cruzamento de nome “Kanda-san”, vire à
esquerda no rio Iinuma.
Via expressa Kenoudou saída na Joso IC（Misaka-cho）
Horário de recolhimento: 9:00 às 17:00
※Indo sentido contrário a Tokio, pegue a entrada para Joso IC.

▼Informações sobre a coleta de lixo
Terão preferência no recolhimento os resíduos gerados pelo desastre, os lixos queimáveis e os não-queimáveis.
No distrito de Kawahigashi, o recolhimento de resíduos recicláveis será interrompido momentâneamente. Por
favor, mantenha-os em suas residências.
※ somente para resíduos de grande porte. Os demais lixos, tais como, lixos queimáveis e não-queimáveis
deverão continuar sendo separados e inseridos nos respectivos sacos plásticos e deixados nos locais de sempre.
Informações sobre empréstimo de
ferramentas e materiais de limpeza

A partir do dia 19, estamos emprestando os equipamentos
abaixo. Compartilhe!

•
•
•
•
•

Carretinhas
Lavadoras de alta pressão
Carrinho de mão
Diversas ferramentas para
auxiliar na limpeza
Etc
Emprestamos para qualquer pessoa, ligue ☎ ou nos visite.

Contato
Centro de Ajuda Mútua JUNTOS
(Administração: Ibaraki NPO Center Commons)

Tel: 090-6568-9930

(Representante) ☎
Horário de Atendimento: 10:00 às 16:30

Joso-shi, Mitsukaido, Morishitacho
4346-3
Joso Line, Estação Kita Mitsukaido
Estrada 357, perto de Coco’s

Informações
▼ Para os pequenos empresários afetados
pelo desastre, temos o prazer de apresentar
o sistema de financiamento abaixo:
A câmara de comércio e indústria de Joso
abriu um centro de consultas de ajuda
financeira para as vítimas do tufão 18. No
período do feriado do “Silver Week” também
estarão atendendo. Entre em contato sem
compromisso.
•
Local: Câmara de comércio de Josoescritório de Ishige - Joso-shi, Shin-Ishige
3678
•
TEL：0297-42-3155
•
FAX：0297-42-8513
※O escritório da Câmara de comércio de Joso
encontra-se fechado. O atendimento está sendo
feito apenas no escritório de Ishige.

▼Distribuição de veículos de
abastecimento de água e de
água potável
O horário de início não está
estabelecido. O início se dará com
a chegada do veículo.

▼A rede de gyu-udon Yoshinoya está oferecendo
refeições gratuitamente.

A rede Yoshinoya estará oferecendo refeições
gratuitamente nos locais e datas abaixo (Poderá
haverá alterações na programação):
Com início às 12:00 e término coincidindo
com o final do estoque.
21 de setembro - Mitsukaido Dai-Ichi Koukou
22 de setembro - Mitsukaido Shougakou

Tópicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitsuma Kouminkan
Goka Kouminkan
Nonkiya Sembei Mae
Chiyoda Danchi
Mitsukaido Dai Ni Koutougakou
Shiyakusho (Honcho)
Mitsukaido Dai Ichi Koutogakou
Shougai Gakushu Center
Shiminno Hiroba
Fureai kan
Masuda Fainzu
Kawamata Kouminkan
Kouya Kouminkan
Yamada Machi Kouminkan
Mitsukaido City Haitsu
Kita Mitsukaido Eki
Oosaki machi Kouminkan
Kamimisaka Kouminkan iriguchi
Seven Eleven Nakatsuma machi
Yamatonai Kouminkan
Mitsukaido Dai San Hoikujo
Dairakuji (somente no período
da manhã)

Contato
・0297-23-2111
・090-1425-2519
・080-2037-1603

O projeto 「JUNTOS」 está recrutando
voluntários para a execução das
atividades e operações.
（Entre em contato para maiores

informações）
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