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Mantendo relação aprofundada com 

os vizinhos, trocando-se 

cumprimentos diários como : 

-Bom dia! -Boa tarde! 

(Ohayo-gozaimasu! Kon-nichiwa!) 

etc, podemos prevenir o crime. 

 

 

Na hora de calamidades, os policiais, 

bombeiros, funcionários públicos e 

outros, não poderão ir até o local 

imediatamente. Em casos de grande 

terremoto como o de Hanshin-Awaji 

e de Niigata-Ken Chuetsu, cerca de 

90% das vítimas da catástrofe 

tiveram suas vidas salvas graças à 

ajuda dos habitantes da cidade. 

 

 
Associe-se ao JICHIKAI 

(Associação dos Moradores do Bairro) 

Os olhos dos vizinhos vigiam as pessoas suspeitosas 

Ajuda mútua em casos de calamidades 

 (Jichikai shien-shitsu, Komaki Shiyakusho) 



 

 

 
 
Komaki está dividida em 129(Ku)regiões/bairros. Cada região/bairro(Ku) tem suas atividades sociais 

 próprias para zelar a segurança e conforto de todos moradores locais. 

 

 

 

 
 
 

O Kucho, Presidente  da Associação dos Moradores, é o encarregado de colocar os comunicativos a 

comunidade nos quadros de avisos, distribuir os boletim informativos de Komaki, realizar os consertos e 

manutenção de ruas, administração do posto de coleta de lixo, instalação de iluminacão para prevenção de 

crimes e outras atividades mantendo sempre contato com a Prefeitura. 

 

 

 

O que é JICHIKAI? 

 
Principais atividades do KU/JICHIKAI 

 
Confraternização:Planejamento de Matsuri(Festivais) e Bom-Odori, Concurso de Karaokê,  

Undokai(Gincana Esportiva), Keirokai(Homenagem aos Idosos), etc. 

Divulgação:Anunciar e distribuir o boletim informativo do Município, colocar nos quadros de 

          aviso informações sobre a vida cotidiana da região, entre outros. 

Embelezamento:Limpeza da cidade e dos Parques, limpeza dos drenos e água, etc. 

Prevenção:Realizar treinamentos em casos de acidentes e incêndios, criar grupos de voluntários 

 para a prevenção de acidentes, etc. 

Segurança e Tranquilidade:Campanha nas ruas de orientação para não causar acidentes de 

trânsito obtendo 0 mortes, Patrulhas para a prevenção de crimes, Administrar a 

manutenção das iluminações de prevenção de crimes, etc. 

Diminuição de Lixo:Redução dos Lixos promovendo a separação correta dos recursos naturais, 

efetuando a administração e munutenção dos depositos de lixo,etc. 

Outros:Administração do local de reunião que é a base da atividade regional, 

 Realização de diversas atividades para aumentar o círculo de relacionamento da 

 comunidade na região. 

 

JICHIKAI e/ou KU (Associação dos 

Moradores) é um grupo formado e 

organizado independentemente pelos 

moradores residentes e pelas empresas 

da região. 

Ela faz o que? 
 Mantem uma forte ligação com os Orgãos 

Administrativos da cidade, intermediando 

os moradores na realização de diversas 

atividades em prol da comunidade local. 

 Nunca é possível resolver sozinho os problemas e assuntos relacionados à 

 região e/ou bairro. Portanto, pedimos à você, que também faz parte da nossa 

comunidade, inscreva-se na Associação dos Moradores e  

com ajuda mútua, vamos fazer melhorias na região 

 em que moramos.  


