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【GamagGamagGamagGamagoriorioriori----shishishishi】 ComComComComoooo    jogarjogarjogarjogar    oooo    lixolixolixolixo  

★ ExistemExistemExistemExistem    regras de regras de regras de regras de como jogar ocomo jogar ocomo jogar ocomo jogar o    lixolixolixolixo！ 

①①①①    LixoLixoLixoLixo    incinerávelincinerávelincinerávelincinerável    （（（（llllixo orgixo orgixo orgixo orgânicoânicoânicoânico，，，，ppppapelapelapelapel，，，，ppppllllásticoásticoásticoástico，，，，mmmmatoatoatoato    eeee    outrosoutrosoutrosoutros））））    

 

 

 

 

    

    

●●●●Quando?Quando?Quando?Quando?  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    eeee    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    ----feirafeirafeirafeira （2 vezes por semana） 

  ＡＭＡＭＡＭＡＭ６６６６：：：：００００００００～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ８８８８：：：：００００００００ (jogar somente neste horário) 

 

●●●●OnOnOnOnde?de?de?de?            Estação de lixo incinerável próximo à residência （jogar no lixo incinerável） 

≪ Quando não souber ≫ 

       ・Pergunte ao dono do apartamento ou vizinhos． 

       ・Telefonar à Divisão de Saneamento Ambiental da Prefeitura  

0533-57-4100    

●●●●ComComComComo?o?o?o?        Jogar no saco de lixo amarelo determinado pela Prefeitura de Gamagori. 

・Compra-se este saco nos supermercados e lojas de conveniência em Gamagori-shi. 

（está escrito assim:「  蒲郡市
がまごおりし

指定
し て い

ごみ袋
ぶくろ

」） ⇒        

・Colocar dentro da rede amarela． 

 

●●●●Por que?Por que?Por que?Por que?        Cria-se problemas a todos se jogar o lixo de qualquer jeito． Os corvos comem． 

 

【【【【 Depósito de lixo incinerávelDepósito de lixo incinerávelDepósito de lixo incinerávelDepósito de lixo incinerável】】】】    
 

 

 

 

 

    

ポルトガル語 
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②②②②    LixoLixoLixoLixo    comocomocomocomo    matériamatériamatériamatéria    primaprimaprimaprima        

（（（（llllixo reciclixo reciclixo reciclixo reciclávelávelávelável⇒⇒⇒⇒llllataataataata・・・・vvvvidroidroidroidro・・・・garrafa pgarrafa pgarrafa pgarrafa petetetet    eeee    outrosoutrosoutrosoutros））））    

●●●●Quando?Quando?Quando?Quando?            ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____    ____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿----feirafeirafeirafeira    eeee    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____    ____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿----feirafeirafeirafeira  (2 vezes por mês) 

  ＡＭＡＭＡＭＡＭ６６６６：：：：００００００００～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ８８８８：：：：００００００００ (jogar somente neste horário) 

 

●●●●OnOnOnOnde?de?de?de?        Estação de lixo reciclável próximo à residência（locais para jogar os lixo s reciclável） 

≪ Quando não souber ≫ 

       ・Pergunte ao dono do apartamento ou vizinhos. 

       ・Telefonar à Divisão de Saneamento Ambiental da Prefeitura. 0533-57-4100 

 

●●●●Como?Como?Como?Como?        ・Não colocar em sacolas. 

         ・Tirar todo o conteúdo e lavar. 

       ・Lavar o que está sujo. 

       ・Jogar pequenas coisas.(até 30 cm) 

・Jogar nos cestos que estão nos depósitos de material reciclável↓ 

【【【【DeDeDeDepósito de lixo reciclávelpósito de lixo reciclávelpósito de lixo reciclávelpósito de lixo reciclável】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜＜＜＜    Os cestos estOs cestos estOs cestos estOs cestos estão divião divião divião divididos em cores didos em cores didos em cores didos em cores ＞＞＞＞    
  Cesto azulCesto azulCesto azulCesto azul    かん LataLataLataLata    VidroVidroVidroVidro    Cesto brancoCesto brancoCesto brancoCesto branco    

（ttttirar a tampairar a tampairar a tampairar a tampa） 
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GGGGarrafa parrafa parrafa parrafa petetetet    Lixo plLixo plLixo plLixo plásticoásticoásticoástico    Rede Rede Rede Rede verdeverdeverdeverde    ReReReRede amarelade amarelade amarelade amarela    

MetalMetalMetalMetal    Cesto marromCesto marromCesto marromCesto marrom    Lixo Lixo Lixo Lixo para enterrarpara enterrarpara enterrarpara enterrar    Cesto Cesto Cesto Cesto vermelhovermelhovermelhovermelho

（（（（jjjjogarogarogarogar    amassando e tirando a etiquetaamassando e tirando a etiquetaamassando e tirando a etiquetaamassando e tirando a etiqueta）））） （（（（ssssacola de pacola de pacola de pacola de pão e ão e ão e ão e ddddoceoceoceoce，，，，eeeengradangradangradangradadodododo，，，，ccccaixaaixaaixaaixa，，，，ggggarrarrarrarrafaafaafaafa，，，，

ppppoooote de detergentete de detergentete de detergentete de detergente，，，，vvvvasilhas de plasilhas de plasilhas de plasilhas de plásticoásticoásticoástico）））） 

（ffffrigideirarigideirarigideirarigideira、ppppaneaneaneanelalalala、ffffacaacaacaaca） （（（（vvvvidroidroidroidro、、、、ttttigigigigelaelaelaela、、、、ccccopoopoopoopo、、、、llllâmpada fluorescenteâmpada fluorescenteâmpada fluorescenteâmpada fluorescente）））） 

Lixo quebrLixo quebrLixo quebrLixo quebrávelávelávelável Cesto amareloCesto amareloCesto amareloCesto amarelo    

（（（（gggguardauardauardauarda----chuvachuvachuvachuva，，，，eeeeletrodomésticos pequenosletrodomésticos pequenosletrodomésticos pequenosletrodomésticos pequenos））））    

PPPPilhailhailhailha    Cesto laranjaCesto laranjaCesto laranjaCesto laranja

Cesto verdeCesto verdeCesto verdeCesto verde    Caixa de leiteCaixa de leiteCaixa de leiteCaixa de leite    

（（（（llllavar abertoavar abertoavar abertoavar aberto））））    

PPPPapelãoapelãoapelãoapelão    

JornalJornalJornalJornal    

PanfletoPanfletoPanfletoPanfleto ，，，，

RevistaRevistaRevistaRevista    

PrPrPrPróximo ao cestoóximo ao cestoóximo ao cestoóximo ao cesto

（（（（jjjjogar ogar ogar ogar amarradoamarradoamarradoamarrado））））    

RoRoRoRoupaupaupaupa    PrPrPrPróximo ao cestoóximo ao cestoóximo ao cestoóximo ao cesto    

（（（（jjjjogar em sacolas plogar em sacolas plogar em sacolas plogar em sacolas plásticasásticasásticasásticas））））    

（（（（nnnnão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuva））））    

Lixo Lixo Lixo Lixo industrialindustrialindustrialindustrial    NNNNãoãoãoão    jogarjogarjogarjogar！！！！    

（（（（nnnnão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuvaão jogar em dias de chuva））））
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③③③③    LixoLixoLixoLixo    dededede    grangrangrangrandededede    porteporteporteporte    （（（（llllixo mixo mixo mixo maior que 30cmaior que 30cmaior que 30cmaior que 30cm））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●Quando?Quando?Quando?Quando?       SegundaSegundaSegundaSegunda----feirafeirafeirafeira～～～～SextaSextaSextaSexta----ffffeiraeiraeiraeira    e e e e DDDDomingoomingoomingoomingo （sábado de descanso）    

ＡＭＡＭＡＭＡＭ9999：：：：00000000～～～～ＰＭＰＭＰＭＰＭ4444：：：：30303030    （ＰＭ0：00～ＰＭ1：00  perio do de aumoso）    

 

●●●●OnOnOnOnde?de?de?de?                        Levar ao Levar ao Levar ao Levar ao Clean CenterClean CenterClean CenterClean Center．．．．（paga-se ao levar muitas coisas） 

     ≪ Quando não souber ≫ 

      ・Pergunte ao dono do apartamento ou vizinhos． 

      ・Telefonar à Divisão de Saneamento Ambiental da Prefeitura． 0533-57-4100 

      ・Pesquisar no mapa ⇒ Endereço： Gamagori-shi Nishiura-cho, Kutida 1choume    

Atenção！！！！    EleEleEleEletrodoméstico recicláveltrodoméstico recicláveltrodoméstico recicláveltrodoméstico reciclável        

（（（（tttteleviseleviseleviselevisãoãoãoão，，，，aaaar condicionador condicionador condicionador condicionado，，，，ggggeladeieladeieladeieladeirararara，，，，mmmmáquina de lavaráquina de lavaráquina de lavaráquina de lavar    eeee    outrosoutrosoutrosoutros））））    

→→→→Não jogar   ≪Ao jogar≫→pedir a um eletricista  (é preciso pagar) 

 

 

 

    
    
ExpediçExpediçExpediçExpediçãoãoãoão：Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Gamagori Gamagori Gamagori Gamagori –––– DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    

                                        de de de de SaneamSaneamSaneamSaneamentoentoentoento    AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    
((((Green Center da prefeitura de Gamagori)Green Center da prefeitura de Gamagori)Green Center da prefeitura de Gamagori)Green Center da prefeitura de Gamagori)    
GamagoriGamagoriGamagoriGamagori----shi Nishiurashi Nishiurashi Nishiurashi Nishiura----chochochocho, Kutida , Kutida , Kutida , Kutida 1choume1choume1choume1choume    
TEL 0533-57-4100 

                              FAX 0533-57-3924 
E-MAIL kankyo@city.gamagori.lg.jp    

 


