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Cartuchos 
de gás

Latas de spray Utensílios 
metálicos

Aparelhos de 
pequeno porte

Todo tipo de aparelho movido por 
eletricidade e pilhas

Itens que não se enquadram:

Materiais compostos tais como fibras e madeiras (tapete 
elétrico, etc.), itens especificados pela Lei de Reciclagem 
de Eletrodomésticos, computadores, lixo de grande porte.

Aparelhos de pequeno porte

Consultas mais frequentes

Divisão de Medidas Relativas ao Lixo     TEL.0568-76-1187Contato

Divisão Operacional de Medidas Antidesastres do Observatório 
Meteorológico Regional de Nagoya　TEL.052-751-5124Contato

Cartuchos de gás, latas de spray, utensílios 
metálicos e aparelhos de pequeno porte.

Sobre o modo de separação 
e colocação do material 
reciclável e do lixo

Sobre o modo de separação 
e colocação do material 
reciclável e do lixo

Sobre o modo de separação 
e colocação do material 
reciclável e do lixo

Como
depositar

❶Coloque no saco de coleta própria para 
o lixo reciclável (de cor verde);
❷Deposite-o no local determinado para a 

recolha do material reciclável.

Ao ser anunciado o “Alerta de Emergência”, 
pedimos para que tomem providências imediatas 
para protegerem as suas vidas.

Ao ser anunciado o “Alerta de Emergência”, 
pedimos para que tomem providências imediatas 
para protegerem as suas vidas.

Ao ser anunciado o “Alerta de Emergência”, 
pedimos para que tomem providências imediatas 
para protegerem as suas vidas.

Data: 14/setembro (domingo) e 28/setembro (domingo). Das 08h30 às 17h15.

O próximo prazo de vencimento para o pagamento dos impostos 
é o dia 30/09(terça).

O Departamento de Meteorologia veio até hoje chamando a atenção anunciando os alertas quando há a 

probabilidade da ocorrência de um desastre, tais como chuvas intensas, terremotos, tsunamis, maré alta, etc. 

Acrescentando-se também, a probabilidade da ocorrência de chuvas torrenciais e tsunamis gigantes que ultrapassem 

o padrão para o anúncio de alerta, chamamos a atenção, através do anúncio do “Alerta de Emergência”, 

no caso do aumento da possibilidade de um grande desastre acontecer. Caso o alerta de emergência seja anunciado, 

isso significa que a região onde você mora atualmente se encontra em um nível de perigo que ocorre somente uma 

vez em várias décadas. Preste atenção na situação ao seu redor, nas instruções de refúgio anunciado pelo 

município e outras informações, e tome providências imediatas para proteger a sua vida.

Metais
Enquadram-se os 

seguintes produtos

Personagem representante 

do meio ambiente de 

Komaki “Ecorin”

※Produtos em que um de seus lados ultrapasse os 60 cm de 
comprimento tanto de altura como de largura é considerado 
como lixo de grande porte.
(Não podem ser depositados nos locais para a coleta do lixo!)

※Existe o risco de que os cartuchos de gás e as latas de spray 
    provoquem um incêndio. Pedimos para que utilizem todo o 
    conteúdo e não deixem de abrir um buraco para então descartá-los.
※Se a tampa ou o bico for de plástico, favor descartá-la como 

“recipientes e embalagens de plástico”.

Rádio cassete

PanelaSecador de cabeloAquecedor elétrico

Purificador de arForno de micro-ondas Panela de alumínio Fogão a gás portátil

Todos estes são considerados “metais”!
※Produtos em que um de seus lados ultrapasse os 60 cm de 

comprimento tanto de altura como de largura é considerado 
como lixo de grande porte!
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