
Enquete sobre o informativo em japonês da cidade
“KOUHOU IGA SHI”

　Circule a resposta correspondente.
Sua faixa etária
　1- Faixa de 20     2- Faixa de 30 à 40 　3- Faixa de 50 à 60      4- Acima de 70
Região que reside
　1- Jurisdição de Ueno   2- Jurisdição de Iga shisho
　3- Jurisdição de Shimagahara shisho  4- Jurisdição de Ayama shisho
　5- Jurisdição de Ooyamada shisho  6- Jurisdição de Aoyama shisho
Como obtém as informações da cidade?  (múltiplas escolhas)
　1- KOUHOU IGA SHI (japonês) 　2- Programa de informações públicas (Gyousei Jouhou Bangumi)
　3- Na home page da cidade　4- No boletim informativo em língua estrangeira “IGA”
　5- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P1. Você lê o informativo em japonês da cidade “KOUHOU IGA SHI”?
　1- Leio todas as edições  2- Leio sempre(Cerca 1 vez por mês)
　3- Leio de vez em quando (Cerca 1vez a cada 2 ou 3 meses)
　4- Não leio muito (Cerca 1 ou 2 vezes por ano)  5- Nunca li

　
P2. Quais os artigos que costuma ler? (múltiplas escolhas)
　1- Tokushuu (“Anata ga mamoru anata no kenkou”, “ Ijime mondai soudan in ga kodomo tachi 
no soba ni imasu”, etc)
　2- Oshirase (Assistência Social, Imposto, serviço público, etc)
　3- Machikado Topics(Quadro que apresenta os acontecimentos da cidade)
　4- Jouhou Kouryuu hiroba to Tonari machi (Iga, Kouka, Kameyama)
　5- Minna no Hiroba(Notícias, Eventos, Convocações, etc)
　6- Chiiki Anzen Koonaa  　7- Bousai net  　8- Choushinki  　9- Asu ni mukatte
　10- Iga shi no bunka zai/Shi shi hensan dayori
　11- Akachan no kenshin to soudan/Ko sodate shien center no kyoushitsu, Asobi ba no kaihou
　12- Niji kyukyuu jisshi byouin  　13- Muryou Soudan  　14- Toshokan dayori
　15- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）
P3. Que outros tipos de notícias gostaria de ler? 

P4. Que quantidade de letras acha mais adequado?
　1- Melhor aumentar a quantidade de letras e escrever inclusive os detalhes
　2- Melhor ter mais fotos, gráficos, desenhos e diminuir quantidade de letras
　3- Acho que está bom assim
　4- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P5. Por que respondeu “Não leio muito” ou “Nunca li”?
　1- Não tenho interesse
　2- Porque é ruim de ler (Motivo:                        　　　　　　　　　　　　)
　3- Não tenho tempo
　4- Porque obtenho informações da cidade pela internet
　5- Porque não recebo o KOUHOU IGA SHI 
　6- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
P6. Que tipo de informativo despertaria o interesse para ler?

P7. Como você recebe o Informativo japonês KOUHOU IGA SHI?
　1- Associação dos moradores do bairro-Jichikai(ou dono do apartamento)
　2- Por correspondência
　3- Não recebo
　4- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P8. Se não for mais enviado por correspondência, poderia ir buscar nos locais que estarão 
à disposição como na prefeitura, nas sub prefeituras, nas lojas de conveniências, nos 
supermercados, etc?
　1- Sim, posso ir buscar
　2- Não, não posso ir buscar (Motivo:                     　　　　　　　　　　　　　           　　　　)

P9. Qual a melhor forma de distribuição do informativo, futuramente?
　1- Como está distribuindo atualmente(através da Associação dos Moradores do Bairro ou no 
caso de bairros que não tem a associação enviar pelo correio)
　2- Dentro do jornal (as pessoas que não assinam o jornal, buscar nos pontos à disposição como 
prefeitura, lojas de conveniência, etc)
　3- Distribuir diretamente em cada residência(panfletagem residencial)

P10. Qual a melhor forma para obter as informações da cidade?
　1- Informativo em japonês KOUHOU IGA SHI
　2- Weekly Iga shi-programa de informações públicas, Moji Housou-transmissão escrita
　　 (TV à cabo)　　3- Home page　　4- Face book
　5- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
P11. Escreva algum comentário sobre o informativo em japonês KOUHOU IGA SHI.

Se respondeu 1, 2 ou3 passe para a P2, se respondeu 4 ou 5 pule para a P5

Se respondeu nº 2, passe para a P8, se respondeu 1,3 ou4 pule para a P9.

Pule para a P7

Pule para a P10



Enquete sobre o Canal de informações públicas
(Gyousei Jouhou Channel)

　Circule a resposta correspondente.
P1. Você é assinante da televisão à cabo?
(Inclui pessoas que são assinantes somente da Transmissão digital + Gyousei channel)
　1- Sim  2- Não

P2. Com que frequência você assiste ao Gyousei Jouhou Channel?
ア）Weekly Iga shi
　1- Assisto a cada vez que renova  2- Assisto sempre(1 vez por mês)
　3- Assisto às vezes(1 vez a cada 2 ou 3 meses)
　4- Quase não assisto(1 ou 2 vez por ano)  5- Nunca assisti

イ）Moji Housou ‒ transmissão escrita
　1- Assisto a cada vez que renova　  2- Assisto sempre(1 vez por mês)
　3- Assisto às vezes(1 vez a cada 2 ou 3 meses)
　4- Quase não assisto(1 ou 2 vezes ao ano) 　 5- Nunca assisti

ウ）Transmissão da Assembléia dos Vereadores
　1- Assisto todos os dias, quando tem　  2- Só assisto o que me interessa
　3- Quase não assisto　  4- Nunca assisti

P3. Qual quadro do programa Weekly Iga shi, você mais asssiste? (múltiplas escolhas)
　1- Dekigoto 　 2- Tokushuu  　3- Oshirase  　4- Shimin Staff  Shutsuenji no haikei
　5- Guikai dayori 　 6- Iga Keisatsu sho kara no oshirase
　7- Ban gumi shuryou go no nin nin taisou
P4. Que tipos de quadros poderia ter, além dos itens de 1 a 7 da P3?

P5. O que mais poderia ser transmitido no Gyousei Jouhou Channel?　
　　　　　Serviços da prefeitura e apresentação de orgãos   Finanças   Imposto
　　　　　Progresso da cidade   Transporte público   Promoção cultural
　　　　　Intercâmbio Internacional   Direitos Humanos   Igualdade entre homens e mulheres
　　　　　Vida do cidadão   Meio Ambiente    Assistência Social   Universal Design
　　　　　Criação de crianças   Educação   Promoção da saúde e bem estar do adolescente
　　　　　Esportes   Saúde    Assistência de cuidados especiais   Comércio e indústria
　　　　　Agricultura   Turismo   Prevenção de calamidades   Estradas e rios
　　　　　Água e esgoto   Conselho dos cidadãos e Associação dos moradores
　　　　　(propaganda paga)   Assembléia dos vereadores
　　　　　Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P6. Por que você não é assinante da TV a cabo?
　1- Estou satisfeito com os programas de televisão atuais
　2- Porque precisa pagar taxa de instalação　3- Porque tem que pagar mensalmente  
　4- Estou satisfeito com as informações da cidade que recebo através do informativo japonês
　5- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P7. Porque você respondeu Quase não assisto ou Nunca assisti
　1- Não tem informações que necessito
　2- Porque as informações podem ser obtidas no informativo japonês da cidade
　3- Porque as informações podem ser obtidas na home page da cidade
　4- Porque não tenho interesse   5- Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
P8. Que tipo de transmissão(informação pública) gostaria de assistir?

P9. Se tiver algum comentário sobre o Gyousei Jouhou Channel, escreva por favor.

Se respondeu 1 passe para a P2, se respondeu 2 pule para P6.

As pessoas que escolheram a alternativa de 1 a 3 na questão ア ou イ passem para a P3, 
as pessoas que responderam 4 ou 5, pulem para a P7.

★ O que é Weekly Iga shi?
É um programa que transmite informações referentes ao serviço 
público. O programa é renovado 1 vez por semana.
★ Quadros
“Dekigoto”: Apresenta as atividades, eventos, etc
“Tokushuu”: Apresenta as atualidades da semana do serviço público
“Oshirase”: Apresenta eventos, sistemas, convocações, etc

★O que é Moji Housou ‒ transmissão escrita
É um canal que transmite as informações públicas por escrito e com 
sintetizador de voz, repetitivamente.

★ O que é Transmissão da Assembléia?
No período da Assembléia dos Vereadores faz transmissão ao 
vivo das sessões dos vereadores, da abertura, do encerramento, 
discussão de requerimentos ou projetos, questionamento da 
comunidade e comissão de orçamento,  também faz retransmissão.

★ O que é Canal de Informações Públicas de Iga shi (Iga shi Gyousei 
Jouhou Channel)?
São os canais nº 17, nº 121, Adobansu Koopo nº 20 “Weekly Iga shi” 
30 min., “Moji Housou” 30 min., da Empresa Iga Ueno Cable Terebi, 
que transmitem os programas a cada 1 hora.

Agradecemos pela colaboração.

Maiores Informações: 〒 518-8501  Mie-ken Iga-shi Ueno Marunouchi 116
　Iga-shi Kikaku-zaisei-bu Hisho-kouhou-ka Kouhou-kouchou-gakari
　Telefone 0595-22-9636  FAX 0595-22-9617

※ Coloque esta enquete no envelope resposta e poste até o mês    dia    (    )
※O código de barras do envelope resposta é para controle da data de envio de correspondência, 
não é um código de identifi cação pessoal .

Pule para a P9

Pule para a P9


