
Associação de Bem-Estar Social de Izumo
（Responsável pelas arrecadações emergenciais de alimentos）

Tel: 0853-23-3781

Colabore na doação de alimentos!

Campanha de 

arrecadação de 

alimentos!
Os itens recebidos da população e 

empresas serão distribuídos gratuitamente

Dia/Hora: 17 de dezembro de 2022 (sáb), das 13h30 
às 16h00

Necessário inscrição 

prévia (mais detalhes 

no verso)

●Poderá escolher entre retirar ou receber as doações 
em casa, dependendo do local que solicitar a retirada.
●Cada familia poderá receber apenas uma vez （Não 
será possível especificar os alimentos que deseja 
receber）
●Além dos funcionários, teremos voluntários para 
atendê-los
●Utilize o estacionamento indicado pelos funcionários

Público-alvo: Residentes de Izumo que estejam passando por 
dificuldades

Local: Associação de Bem-Estar Social de Izumo, no térreo do Centro de

Bem-Estar Social de Izumo (Izumoshi shakai fukushi sentaa)

Endereço: Izumo shi, Imaichi cho 543

Período: 1 de novembro (terç) a 16 de dezembro (sex) (exceto 
sábado, domingo e feriados)
（※Os legumes/verduras poderão ser solicitados até o dia 15 de 
dezembro）
Horário da recepção: 9h00 às 16h00
Local da recepção: Associação de Bem-Estar Social de Izumo 
(matriz ou filial)

―Aceitamos os seguintes tipos de alimentos/produtos:—
Enlatados, comida instantânea (miojo/ramen), misturas processadas embaladas 
(retoruto shokuhin), arroz, bebidas, doces, 
sabão para roupa, máscara, desinfetantes, lenço de papel, papel higiênico
★Em temperatura ambiente, selados
★Com data de validade superior a 2 meses e escrita na embalagem
※Caso queira doar algum outro além dos listados, favor entrar em contato



Inscrição prévia para a 

arrecadação de alimentos
●Como se inscrever

Inscreva-se através de uma das seguintes formas:

Até às 17h15 do dia 15 de dezembro de 2022 (qui)

①Telefone➡ 0853-23-3781

②Fax ➡ 0853-20-7733 (enviar o formulário de inscrição)

③Internet (preencher os campos necessários),
em português https://forms.gle/hekhyiYaviB2bnKz9

●Prazo de inscrição

Nome

Endereço

Telefone
※Informe o telefone com o qual poderemos entrar em contato durante o dia

Número de membros da 

família

Adultos (a partir de alunos do chuugaku )  （ ）pessoas

Crianças até o 6° ano (shôgakko) （ ）pessoas

Crianças em idade pré-escolar) （ ）pessoas

Diga-nos se há algo que 
você não possa ingerir por 
conta de alergias ou 
religião.

□Não se aplica □Carne de porco □Bebida alcóolica

□Caso tenha outros preencher

（ ）

Local que deseja

receber

※marque com ☑

□Gostaria de receber na Associação de Bem-Estar 

Social de Izumo (matriz ou filial)
※circule o local desejado

※No dia 17 de dezembro só será possível retirar em Izumo

Izumo ・ Hirata ・ Koryou ・Taki ・ Sada ・ Taisha ・ Hikawa

□ Receber em casa 

Dia em que deseja 

receber
※marque com ☑

※Caso não possa receber no dia 

17/12, especifique a data. 

□ Dia/Hora: 17 de dezembro de 2022 (sáb), das 13h30 às 16h00

□ Outro dia
※de 19 a 23 de dezembro (exceto sáb. e dom.) das 9h00 às 16h00

Mês Dia （ ） Manhã・Tarde

As informações pessoais contidas neste formulário não serão utilizadas para nenhum outro fim além deste evento.

●Necessário a sua concordância nos itens abaixo para se inscrever
・O alimento que recebi, irei utililzar para si mesmo, e não venderei

・O alimento que recebi, irei verificar a data da validade, para depois consumir

・O manuseio e armazenamento dos alimentos será responsabilidade das pessoas que 

receberem os alimentos

・A Associação não se responsabiliza por nenhum alimento ou item após o recebimento.


