Sobre a Associação Internacional da Cidade de Ama (ACIA)
As 3 antigas cidades que formam a cidade de Ama, na ocasião do EXPO 2005 AICHI JAPAN
promoveram intercâmbio internacional com a República do Mali, República Socialista do Vietnã e
República do Azerbaijão, tendo esses como países parceiros no empreendimento de amizade. Assim nós
pudemos entrar em contato com tradições culturais até então distantes, e, por meio dessa experiência,
fizemos muitas descobertas espantosas e emocionantes.
Em maio de 2008 foi fundada a Associação Internacional da Cidade de Jimokuji, e, no desenrolar
do intercâmbio internacional, quando houve a fusão das cidades de Shippou, Miwa e Jimokuji em março de
2010, a mesma foi redenominada “Associação Internacional da Cidade de Ama”, cuja função é arcar
parcialmente o processo da internacionalização local na posição de organismo civil para promoção da
coexistência multicultural, em união com a cidade de Ama.
Na cidade de Ama, em novembro de 2010, estavam registrados 1.547 estrangeiros de 17 países.
Para grande parte desses estrangeiros, no objetivo de remover inconveniências típicas de quem está
nessa posição, é imprescindível oferecer ajuda de língua japonesa, medidas contra calamidades,
informações médicas, informações sobre a vida cotidiana, proteção dos direitos humanos etc. A
Associação Internacional da Cidade de Ama, dando continuidade à filosofia de amizade praticada no EXPO
2005, não somente vem promovendo o intercâmbio com países do exterior e a compreensão internacional,
como objetiva trabalhar em cooperação com os estrangeiros, cujo panorama cultural é diverso, e construir
uma cidade onde se possa viver com tranquilidade. A Associação, tendo o cidadão no seu núcleo de
formação, quer desenvolver atividades junto com todos. Por isso, não deixe você de participar de nossas
atividades.

Conteúdo do Empreendimento
Atividades Regulares
・ World salon e encontros ordinários: são encontros nos quais qualquer pessoa pode participar livremente,
havendo apresentação de culinária internacional, de artesanato japonês, consultas para estrangeiros,
oferecimento de informações etc.
・ Gestão de classe de língua japonesa: mantida por professores voluntários, aulas voltadas para os
estrangeiros. (4 cursos por semana)
・ Gestão de classe de música africana (tambor djembe): atividade focalizada no público infantil. (atividade
realizada 2 vezes por mês)
Atividades Anuais
・ Curso para compreensão da países amigos, curso para estrangeiros sobre prevenção contra
calamidades, participação na festa de verão, encontro de cidadãos etc.
・ Assistência no programa educativo sobre compreensão internacional: alocação de estrangeiros etc. às
escolas do ensino fundamental (shougakkou, chuugakkou)
・ Publicação de informativos, notícias sobre intercâmbio internacional
・ Sistema de cadastro de voluntários para intercâmbio internacional (cadastro gratuito)

O que a Associação Internacional da Cidade de Ama está objetivando
1. Junto com os cidadãos, a Associação promoverá a internacionalização da comunidade local,

incentivando o intercâmbio internacional, coexistência multicultural, educação sobre a compreensão
internacional.
2. Promoverá a construção de uma cidade na qual os cidadãos e estrangeiros locais, cujo panorama
cultural é diverso, possam viver juntos com tranquilidade.
3. Através do reconhecimento mútuo das diferenças culturais existentes entre povos distintos, promoverá
intercâmbio na área da educação, cultura, esportes, indústria etc., em posição de igualdade entre si.
4. Construirá relações de amizade internacional com várias localidades do exterior; contribuirá para a paz
mundial e meio ambiente sustentado da Terra.
Fundação: 11 de maio de 2008 (antiga Associação Internacional da Cidade de Jimokuji)
Associados: 48 pessoas

Voluntários cadastrados: 60 pessoas

Grupos associados: 11 grupos

Conselheiro: Koji Murakami (prefeito de Ama)
Presidente: Yoshio Osumi
Vice-presidente: Hiroshi Kondo
Secretaria da Associação Internacional da Cidade de Ama
〒490-1292 Ama-shi Kida Inui 18-1
Prefeitura da Ama, Seção de Planejamento e Política, Encarregado da Colaboração Civil (Ama-shi Kikaku
Seisaku-ka Shimin Kyodo Gakari)

Recrutamento de Voluntários para Atividades!
Estamos recrutando voluntários (associado CRIANÇA, associado INDIVIDUAL) para as seguintes
atividades, que possibilitarão sustentar de várias formas o empreendimento da ACIA. (favor escrever na
Ficha de Requerimento o(s) número(s) do(s) item(s) desejado(s))
1. Pessoas com habilidade em trabalho manual ou artesanato japonês
2. Pessoas interessadas em culinária japonesa, culinária internacional
3. Pessoas entendidas em cultura tradicional e história da cidade
4. Pessoas interessadas em ensinar a língua japonesa para os estrangeiros
5. Pessoas interessadas ou entendidas em língua estrangeira
6. Pessoas que queiram formar grupos relacionados a assuntos internacionais (estudo de línguas,
assistência a países emergentes, homestay, assistência a estrangeiros residentes no Japão, etc.)
7. Pessoas entendidas em informática (blog, site)
8. Adultos e crianças interessadas em música africana (tambor djembe)
9. Pessoas que queiram se integrar com os estrangeiros
10. Pessoas entendidas em cultura japonesa (sadou [cerimônia do chá], kadou [arranjamento de flores],
minbu [dança folclórica], shodou [caligrafia], música etc.)
11. Pessoas com grande experiência por ter morado, viajado etc. ao exterior
12. Pessoas que gostam de andar pela cidade
13. Pessoas interessadas em edição de newsletter
14. Homens que poderiam disponibilizar sua força física
* Recado a grupos, entidades: em caso de já haver intercâmbio internacional (estudo de línguas,
compreensão internacional, assistência etc.) dentro do grupo ou individualmente, favor entrar em contato
conosco sem compromisso, pois gostaríamos de construir elos de cooperação e integração.

Ficha de Requerimento (Inscrição/Renovação) - Associação Internacional
da Cidade de Ama
Qualquer pessoa interessada em intercâmbio internacional poderá se inscrever na Associação.
Favor escrever os itens necessários abaixo, enviar esta ficha para a Secretaria por fax ou correio, e
pagar a taxa de associado na conta indicada.
Taxa anual (de abril deste ano a março do ano seguinte; em caso de inscrição a partir de outubro, valor
de 50%)
Favor contornar com um círculo o número correspondente abaixo, assim como o número de cotas.
1. Associado CRIANÇA (menor de 18 anos de idade), 1 cota = ¥300
2. Associado INDIVIDUAL, 1 cota = ¥1.000
3. Associado GRUPO, 1 cota = ¥2.000
4. Associado SUPORTE, 1 cota = ¥5.000
Número de cotas: _______ cotas
Conta para depósito da taxa de associado: instituição financeira JA Amahigashi, agência Jimokuji, conta no.
0048192, titular “Ama-shi Kokusai Koryu Kyokai Kaicho Osumi Yoshio” (Associação Internacional da Cidade de
Ama, presidente Yoshio Osumi)

Nome:
Telefone:

Endereço:〒
Fax:

E-mail：

Nome do grupo etc. ao qual pertence:
Se você deseja ser voluntário das atividades, favor escrever o(s) número(s) correspondente(s). Possível
múltiplas escolhas. Número(s) da(s) atividade(s) que você deseja participar:
_______________________________________________
(As informações prestadas serão usadas somente para as presentes atividades.)

