
 

 

Voltada para as Olimpíadas de Tokyo no ano 

2020,a cidade de Matsudo aceita sugestões para 

acolher a população e mostrar sua simpatia e 

cortesia。 

 

 
Na home page da cidade todos poderão encontrar a partir do dia 01 ao 

dia 30 de julho、 publicações・leitura em cada compartimento contendo 

opiniões e os interessados deverão enviar suas sugestões com nome, 

endereço, sendo ① entregar pessoalmente（nos escritórios autorizados）

② mandar pelo correio  ③ mandar por FAX  ④ enviar por E Mail     ⑤  

utilizar o formulário encontrado na home page da cidade  

※ Não haverá respostas das opiniões dadas。 

Endereço〒271－8588 Prefeitura de Matsudo   Setor de Planejamento 

FAX366－1204、 

メール mcolympic@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7072） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.7.13ポ 松戸市 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた大会成功とやさシテ

ィおもてなシティ推進のための基本方針（案）のパブリックコメント（意見募集）手続きを実施します。 



 

 

Concurso Miss Tamiko 

 – Inscrições abertas！ 

 

 

O famoso livro de Satio Itoh, que tem como palco o local Yaguiri, 

intitulado「Cemitério de ervas daninas」, tem como heroína a personagem 

Tamiko e somente este ano será a 4ª. escolha  para a heroína。 Àquelas 

que quiserem participar deverão peparar um discurso de mais ou menos 1 

minuto falando de algo que envolva Yaguiri, alguma apresentação sobre 

o local ou que conheça。 Às 3 primeiras colocadas, além de premios、 terão 

direito a ser representantes como 「 Embaixatrizes de Yaguiri 」 e 

representantes turísticas por 1 ano。 

Data 05 de agosto (quar)  a partir das 19 horas   

Eleição na Festa da Cerveja de Yaguiri（praça em frente à estação 

Yaguiri, da linha Hokusou）  

Tem direito à participar Moradoras na cidade de Matsudo, ou que trabalhem 

ou estudem na cidade e ser maior de 18 anos 

（menores deverão ter aprovação do responsáve） 

Enviar até o dia 17 de julho (sex) o formulário onde deverão constar nome, 

data de nascimento, endereço, telefone e outros dados como o que tem como 

hobby, se tem alguma habilidade, etc. Anexar uma fotografia.Enviar por 

E mail、ou mandar para o endereço  〒271－0096 Matsudo, Yagiri 299 , 

Festa da cerveja de Yagiri   hutch-@mua.biglobe.ne.jp（☎090－5330－                       

8557） 

  

 

 

 

2015.7.13 ポ 第４回(だいよんかい) ミズ・民子(たみこ)コンテストの参加者(さんかしゃ)を募

集(ぼしゅう)します！ 


