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Galhos podados

Mga pinutol na sanga ng halaman
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●Formato
      Poderá levar tronco com menos de 15cm de 

diâmetro e menos de 2m de comprimento ou com 
menos de 35 cm de diâmetro se estiver cortado 
no comprimento menos de 1m 
Tronco maior que 35cm de diâmetro: 
reduzir no tamanho que poderá levar

●Hugis
　mga puno na hindi lalampas ng 15 cm sa 

diameter,hindi lalampas sa 2m ang haba,subalit 
kung pinutol ng hindi lalampas sa 1m ang haba at 
may diameter na 35cm puwede rin itong dalhin
ang mga puno na mas malaki sa 35cm ang 

lapad (diameter)

ay dalhin sa tama at pinahintulutang sukat 

menos de 2m

hanggang 2m

menos de 2m

hanggang 2m

menos de 1m

hanggang 1m

de 15cm～até 35cm

15cm hanggang 35cm

Taxus cuspidata
Quercus gilva (lahi ng oak tree) Yew tree

Palma-dracena, cordyline
Orchids(Nioishuro)

menos de 15cm

hanggang 15cm

Cuidado, há vários itens que 
não poderão ser levados para  
“Sentei Eda Recycle Plant”! 

Mag-ingat tayo dahil maraming 

bagay ang hindi maaaring dalhin 

sa "Recycle Plant"!

Não pode ser levado para o “Sentei Eda Recycle Plant”

Mga bagay na hindi maaaring dalhin sa "Pruning Recycle Plant"

Galho sêco
Parte da raiz
Madeira
As que são venenosas.
・As que possui substância tóxica ou que causa 
urticária (“Kyochikuto”, “Asebi”, “Ichii-zoku”, 
“Urushi”,etc)
As que dificultam o processamento
・As que tem fibra muito dura e difícil de triturar
（“Atsubakimigayoran”, “Kinporan”, “Nioishuro-
ran”, “Kanariiyashi”, “Shuro”, etc) 
As que tem materiais estranhos misturado, pode 
fazer desgastar a lâmina do triturador (mato, 
folhas caídas, raiz de árvore) 
Coisas que interferem na fermentação de plantas
（Folhas e caules de bambú, verduras como 
pepino e beringela, árvore seca ou corroída)

×
×
×
×

×

×

mga tuyong bagay
parteng may ugat
troso
mga nakakalason na bagay
nakakalason at may mga nakakairita na substance
(oleander(kyochikuto)andromeda flower asebi, 
yew, lacquer tree(urushi) at iba pa)
mga bagay na mahirap iproseso.mga matitigas 
ang hibla at mahirap durugin orchids(atsubaki 
migayo,kinpou,nioishuro)palm kanari etc. may 
mga sangkap na maaring makasira sa blade ng 
crasher (damo,nalaglag na dahon,ugat ng puno)
mga bagay na nakakasira sa fermentation 
(pagbuburo )
ng halaman 
(kawayan,pipino,talong,tuyo at nabubulok na 
puno)

×
×
×
×

×

×

「 」

●
　
●

●

　※
●

Se tiver menos que 15cm de diâmetro e menos de 2m. de comprimento, poderá levar no 

“Clean Center” ou se colocar dentro do saco incinerável, poderá jogar no “Gomi Station”
Sobre o horário de atendimento, etc. Ver 「Informação sobre estabelecimentos relacionados ao lixo」 pág.25

Retirar a terra em caso de trazer a parte da raiz.

sa P.25

Tanggalin ang mga lupa nakadikit sa parte ng ugat

Galhos podados　Pinutol na sanga  oo

Levar os galhos podados frescos (até em média de 1 semana após a poda) no “Sentei Eda Recycle Plant”
Porém, caso seja em pequeno volume, poderá jogar como lixo incinerável　

Ang mga sanga na hindi tuyo (pagkatapos ng pinutol  1linggo lamang ) ay dalhin sa "Pruning Recycle Plant"
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～

Os que estão sem as folhas, poderá jogar 
amarrando com o barbante, cortando 
num comprimento menos de 50cm

ang mga sanga na walang dahon ay 

putulin ng hindi lalampas sa 50cm , 

isalansan (bundle) at itali.

Levar os galhos podados no “Sentei Eda 
Recycle Plant”o mais rápido possível 

Ang mga pinutol na sanga ay dalhin agad sa  

"Pruning Recycle Plant"

・

・
（

（

Os que estão com as folhas, 
colocar dentro do saco determi-
nado (vermelho) e fechar bem 

ang sangang may kasamang dahon 

Os galhos podados trazidos no “Sentei Eda Recycle Plant” são transformados em adubo orgânico.
E são distribuídos aos cidadãos em forma de sorteio, em média 2 vezes por ano, na primavera e no outono. (Será informa-
do no jornal da cidade 「Koho Anjo」 )

●Quantidade: Se misturar na terra, pôr em torno de menos de 20% da quantia total.  
　Se espalhar em hortas de canteiros de 100m²,  usar menos de 300kg.
●

100  (1ridge) gamitan ng hanggang 300kg

●Atenção! Este adubo é pobre em elementos como nitrogênio, fosfato, potássio, etc., acrescente outros   adubos conforme a necessidade 
da planta. E devido a sua baixa alcalinidade, em caso de aplicar junto com calcáreo ou outro regulador de pH, tome cuidado. 
　※O material pode ser utilizado para melhorar a qualidade do solo.
●Mag-ingat   kailangan mag dagdag ng kinakailangan pataba depende sa halaman sa dahilan kulang ang abono sa mga components tulad ng 

hydrated lime kinakailangan ang mahigpit na pag-iingat. 

Lixo incinerável

Sinusunog na Basura
Lixo incinerável

Sinusunog na Basura

Levar no “Gomi Station” determi-
nado até às 8:00 horas

ng umaga

“Gomi Station”

“Anjo Iki-iki Taihi”  (adubo orgânico) 

Os troncos trazidos ao “Sentei Eda Recycle Plant” são distribuídos gratuitamente aos cidadãos. Aproveite-o como lenha 
para lareira, etc. Os interessados, deverão procurar diretamente no“Sentei Eda Recycle Plant”. Porém, favor contactar de 
antemão, porque nem sempre há estoque. Além disso, não é possível fazer pedido ou reserva das madeiras 

pagtawag sa telepono Ang "logs" ay hindi maaaring ireserba.

Distribuição de tronco
Distribyusyon ng Logs

Quantidade de adubo a utilizar:
Ang standard na paggamit ng Abono

Só poderá levar no “Clean Center”, se a grossura for menos de 
15cm

Ang maari lamang dalhin sa Clean Center ay ang may sukat na hindi 

lalampas sa 15cm ang lapad (diameter)

Por vez poderá jogar até 3 sacos de lixo, do tipo indicado pelo município.  

Caso for jogar mais que 3 sacos pré-determinados, levar diretamente ao “Kankyo Clean Center”

「 」 

“Sentei Eda Recycle Plant”    Akamatsu-cho Tel 77-4185

Horário de atendimento, etc: ver “Informação sobre estabelecimentos 

relacionados ao lixo” na pág.25

Oras ng pagtanggap ay 

kaugnayan sa basura P.25

　

　 Forma de jogar como  “Lixo incinerável” (só em caso de pequena quantidade)
Paraan ng Paglabas sa Mga basura na puwedeng sunungin
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Itens recolhidos nos pontos de coleta (Garrafas PET 

・ Pilhas 

・ Lâm
padas Fluorescentes)   M

ga Bagay na Kinokolekta (M
ga pet bottle,tuyong baterya,bom

bilya ng plorsente at iba pa.)

Itens recolhidos nos pontos de coleta
Garrafas PET ・ Pilhas ・ Lâmpadas Fluorescentes
Mga Bagay na Kinokolekta

Com essa marca

Mga bagay na may ganitong simbolo

Saco de Coleta          

Koleksyon net

Caixa de Coleta

Kahon ng koleksyon

Leve de volta para casa, o saco utilizado para levar a pilha.  

Iuwi ang mga pinaglagyang bag ng mga baterya

Caixa de Coleta

Kahon ng koleksyon

Leve de volta para casa, o saco utilizado para levar a lâmpada !

Iuwi ang mga pinaglagyang bag ng mga bombilya

●
●

●
●

●
● ●

●

●
● ●

●

●

●
●
●

●
●

●
●

●Pilha manganês, 
●Pilha Alcalina ,
●Pilha Oxyride

●Baterya ng Manganese,baterya 
ng alkaline,baterya ng oxyride

●Redonda (circular)
●Longa
●formato tradicional

●Bilog na bombilya ng ploresente

●Mga mahahabang ploresente

●Mga bombilya ng ploresente

Como e onde jogar

Leve de volta para casa a sacola 
que utilizou para jogar os Pet！
Jogue as garrafas sem amassá-las   

Enxaguar o recipiente

Hugasan ang

loob sa tubig

Jogue no saco de coleta do "Recycle 
Station"ou nos supermercados

Dalhin sa koleksyon nets sa mga Não confundir!
Mag-ingat!

Não confunda! !
As baterias abaixo não são coletadas
Mag-ingat!
Ang mga bagay sa baba ay hindi maaaring itapon kasama ng mga tuyong baterya

Não confunda! 
Não são coletados como Lâmpadas Fluorescentes

Mag-ingat!
Ang mga sumusunod ay hindi maaaring kolektahin 
kasama ng mga bombilya ng ploresente

Baterias: de níquel cádmio; tipo moeda; de lítio; de hidreto metálico
de níquel carregável; para celular Levar no 
"EcoLand"

Baterias de carros
levar nos pontos de venda

Nas repartições públicas do 
município, escolas primárias e 
ginasiais, escritório da 
associação do bairro ou 
"Recycle Station"

ito sa mga kahon ng mga 
koleksyon sa mga pasilidad 
ng syudad,elementarya, 

asosiyasyon ng mga residente

・
・
・
･
･
･

×

×

LED ・ incandescente・lâmpadas de 
fusíveis
「Lixo Não Incinerável」 P.5,6

metal na bombilya
Ang mga ito ay 『Mga 

basura na hindi 

puwedeng sunungin』

×

×

metal hydride, baterya ng telepono

Mga baterya ng sasakyan

×

×

Como e onde jogar
Mga paraan ng pagtapon at imbakan na lugar

Ao comprar outra, leve na loja e coloque 
na caixa de coleta do "Recycle Station"  

Kung bibili ng kapalit ng lumang 

Como e onde jogar
Ang paraan ng pagtapon at imbakan

◎
①Anjo Hokubu (Toei-cho)
②Mikawa Anjo (Mikawa Anjo Minami-machi)
③Sakurai (Sakurai-cho)

④Chubu (Daito-cho)
⑤EcoLand (Akamatsu-cho)

●Garrafas PET de bebidas (chá, água, sucos, etc.)
●Garrafas PETde alimentos  ("shoyu", "sake", "shoyu", 

"mirin", vinagre, vinagre temperado, etc.  
Embalagens de molho gorduroso para "yakiniku", jogar como 「Lixo incinerável」 Pág.3,4

●
●

ay 『Mga basura na puwedeng sunungin』

Tire a tampa e o rótulo
 Coloque a tampa e o rótulo em                      

「Embalagem e Recipiente Plástico」 Pág.7,8

Tanggalin ang takip at label.
『mga pakete at 

』Tingnan sa 

Mga bagay na kahalintulad ng mga pet 

hindi maaaring itapon bilang basura ng 

Mga bagay na may marka na ito ay 

『mga pakete at lalagyan na gawa sa 

』

 Não jogar como PET, as garrafas 
que parecem ser, mas não tem 
símbolo do PET

Com símbolo:　　 「Embalagem e 
Recipiente Plástico」 Pág.7,8

「
」 

「 」

Garrafas PET　

Pilhas　Mga tuyong baterya

Lâmpadas fluorescentes　Mga bombilya ng ploresente

→

→

→

→

→

→
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Itens recolhidos nos pontos de coleta  Telefone celular, Vídeo Gam
e portátil, etc.     M

ga bagay na kinokolekta(Cellular phones,m
ga laruan na nadadala kahit saan at iba pa)

・ ・
Itens recolhidos nos pontos de coleta
Telefone celular, Vídeo Game portátil, etc 
Mga bagay na kinokolekta

Cellular phones,mga laruang nadadala kahit saan at iba pa

●Music Player Portátil

●

●Câmera digital

●Digital na kamera

●Filmadora digital

●Digital na video
●Calculadora

●

●Vídeo game portátil

●Mga laruan na nadadala kahit saan ●Video player portátil

●
na kagamitan

●Telefone celular, smartphone, dispositivo tablet (desde 
que o lado mais curto seja menor que 15cm)

●Cellular phones,smartphones,tablets (ang pinakamaliit na 

●Dicionário eletrônico

●
●Agenda eletrônica

●Mga elektrikong organarsyo

●Gravador IC

●

● , 
● ,
●
●

●
●
●

●
●
●

！

Os 10 itens eletrônicos abaixo: como telefone celular ou vídeo game portátil, etc. são recolhidos nos "Recycle Station" do município.

・Apagar as informações pessoais antes de jogar
・Retirar a pilha sem falta
・Jogar os fios elétricos como lixos difíceis de triturar

･
･
･

・ ・
「 」

『

』

◎Recycle Station

①Anjo Hokubu (Toei-cho)
②Mikawa Anjo (Mikawa Anjo Minami-machi)
③Sakurai (Sakurai-cho)

④Chubu (Daito-cho)
⑤EcoLand (Akamatsu-cho)

●
●

「 」
●
●

『 』

「 」

『
』

『
』

　　「
」

Pode levar também no "Recycle Plaza"- Akamatsu-cho Tel 76-3053 

Horário de Atendimento: ver 「Informações sobre Estabelecimentos 

Relacionados ao Lixo」 pág.25

Oras ng trabaho ay Impormasyon tungkol sa mga pasilidad na 

may kaugnayan sa basura tnignan sa p.25

 Horário de Atendimento: Ver pág.23,24 「Informação sobre Estabelecimentos Relacionados ao Lixo」
Impormasyon tungkol sa mga pasilidad na may kaugnayan sa basura

　

　

　

→

→

→

→

→

→
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Lixo de grande porte
Mga malalaking basura
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Taxa: ¥800/unidade    Dia da Coleta: 3ª e 6ª feira  (inclusive nos 
feriados; exceto no final e começo do ano)

Bayad-:1 piraso, 800yen

Araw ng pagkolekta;  Martes・
katapusan at pasimula ng taon.)

■Coleta Individual Paga (Necessário Reserva)
■

Empresta-se caminhonete (Kei-torakku) Leilão de móveis usados
Subasta sa naipanumbalik na kasangkapan(Furniture).

É necessário reservar

Horário de Empréstimo Mga oras ng pang-upa

Como Jogar

Telefone e reserve 2 dias antes do dia 
da coleta
※Tem limite de nº de reserva (por ordem da reserva)
※Há objetos como eletrodomésticos com mais de 2m 
de comprimento, etc. que não são coletados

■Anjo shi Sodai Gomi Uketsuke Center
Tel 77-4411 (pessoas com problema na 
audição: use fax 77-1318)
de 2ª ～ 6ªfeira (Exceto feriados ・ final e 
começo do ano)  8：30～17：00 

Após fazer a reserva compre o selo da 
taxa de coleta 
※Compre o selo na Divisão "Shimin-ka" da prefeitura, 
Anfore ("Shomei Ryoken Madoguchi Center 1F 
Honkan"), Kominkan, Associação do Bairro ou no 
Centro de Limpeza Pública (¥800/selo)
※Sobre a Associação do Bairro: procure na Home Page
※Não é aceito a devolução do selo

Cole o selo no lixo e 
no dia da coleta 
leve-o ao local até 
8:00 horas 
※Favor diminuir o tamanho 
dos objetos que tiver mais 
de 2 metros
※Cole o selo na parte visível 
do lixo e de forma que não 
descole 
※No dia da coleta coloque o 
lixo virado para a rua, até 
08 horas da manhã. Não é 
necessário estar presente

Paraan ng pagtapon

❶

❷

❸

sumapit ang araw ng koleksyon.

May limitasyon pagreserba (unang tumawag ay may 

karapatang mauna)

Telepono 77-4411

Sa mga tao na may kapansanan sa pagdinig, mag fax 77-1318

katapusan at pasimula ng taon)  8:30-17:00

para sa koleksyon ng malalaking basura.

Bago alas 8 ng umaga sa araw ng koleksyon, 

basura sa mga gamit at ilabas ito.

Sa mga gamit na may gilid na lagpas sa 2m, maaari lamang 

na bawasan ang laki ng mababa sa 2m.

❶

❷

❸

●Lixo Incinerável (objetos que não cabem no saco 
determinado)
"tatami", esteiras, "shoji"(porta de correr), "fusuma"(porta 
deslizante), cortinas, carpete(não elérico), colchão sem 
metal, colchão de uretano, "futon", etc. 

●
supot ng basura)

banig na walang metal, futons, at iba pa.

Empresta-se "Kei-torakku"(automático) no Empresa de Limpeza ou no 
"Hokubu Kominkan" para levar o lixo de grande porte ou grande quantidade 
até a instalação de processamento de lixo da cidade (há taxa) 

madala ang mga malalaking basura.

Os móveis reaproveitáveis levados no "Recycle Plaza" como lixo de grande porte, são 
reformados e vendidos em leilão. Além dos móveis, também são vendidos objetos 
pequenos como pratos, etc. 

kasangkapan(furniture), gamit sa kainan, maliit na mga laruan at mga maliliit na bagay ay nabebenta.

※Não é possível ver os móveis além do dia 
do leilão 

※Hindi puwedeng makita ang mga kasangkapan 

安城市再生家具   anjo saiseikagu Busca

No site da Prefeitura 「Boenkyo」 uma 
semana antes do leilão, encontra-se 
informações sobre os móveis

linggo bago subasta.

“Boenkyo” .

Local

Horário Todo 2º domingo do mês

Leilão: 9:00-12:00
Início do Leilão e Comunicado do 
Resultado: 13:00-14:00
Entrega dos móveis: 14:00-15:30
Venda de objetos pequenos: 9:00-12:00

Pag-bid: 9:00-12:00

Pagbebenta ng maliit na bagay: 9:00-12:00

Centro de Limpeza Pública 
2ª a 6ª feira (inclui feriados・exclui 
final e começo do ano)
"Hokubu Kominkan"
3ª a 6ª feira
Ambos:3º domingo do mês

É possível reservar até 1mês antes 
do uso    Centro de Limpeza Pública 
(tel: 76-3053) e "Hokubu Kominkan"
(tel:98-3751) pagpapareserba magmula sa unang araw ng buwan 

at naunang buwan na nais pagpareserba.

●

●

●

●

●

●

◎ ◎

●

※

「
」

「
」

●

※

『

』

『
』

"Recycle Plaza" 3F 
Endereço e mapa: ver 「Informações sobre as
instalações relacionadas ao lixo」 pág25

mga pasilidad na may kaugnayan sa basura” sa  

Lixo de grande porte　Mga malalaking basura

 Lixos que podem ser levados ao "Kankyo Clean Center"
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・

■
■

※Tem limite de nº de reserva (por ordem da reserva)
※Há objetos como eletrodomésticos com mais de 2m 
de comprimento, etc. que não são coletados

■

～ ・
： ～ ：

※Compre o selo na Divisão "Shimin-ka" da prefeitura, 
Anfore ("Shomei Ryoken Madoguchi Center 1F 
Honkan"), Kominkan, Associação do Bairro ou no 
Centro de Limpeza Pública (¥800/selo)
※Sobre a Associação do Bairro: procure na Home Page
※Não é aceito a devolução do selo

※Favor diminuir o tamanho 
dos objetos que tiver mais 
de 2 metros
※Cole o selo na parte visível 
do lixo e de forma que não 
descole 
※No dia da coleta coloque o 
lixo virado para a rua, até 
08 horas da manhã. Não é 
necessário estar presente

❶

❷

❸

❶

❷

❸

●

●

※

※

安城市再生家具   anjo saiseikagu

「 」

・

Diminuir o tamanho dos lados para menos de 2metros

●Tipo de móveis
Mesa, cadeira, cama, guarda-roupa, colchão(com metal), 
armário, fogão, máquina de costura, aquecedor, etc. 

●
-

●Outros
Bicicleta, triciclo, monociclo, carrinho de bebê, 
pranchas de sky, jogo de golf, instrumento 
musical, brinquedos de playground, varal 
estendedor de roupas, tambor, etc.

●Iba pa

poste sa sampayan, drum na lata at iba pa.

●Computador
O computador poderá ser levado ao 
"EcoLand" ou ao "Recycle Plaza". 
Não poderá jogar no "Gomi Station"como 
Lixo Não Incinerável 

●

Hindi puwedeng itapon ito bilang Mga 

 sa 

Computador: poderá ser entregue diretamente ao fabricante 
◎Computador montado por conta própria ou de marca que 

não fabrica mais. 
Informe-se no "Ippan Zaidan Houjin Pasokon 3R Suishin Kyokai"
Tel 03-5285-7685

◎

●Eletrodomésticos
microondas, ventilador, 
aspirador de pó, impressora, 
máquina de escrever, etc.
※Não é necessário cortar o fio, 

plug
TV, Condicionador de ar, Geladeira, 
Congelador, Máquina de lavar roupa, 
Secadora de roupas: Pág.19,20 「5 
Artigos Eletrodomésticos」
Sem desmontar, se o lixo couber no 
saco recomendado pela cidade e der 
para amarrar, descartar como 「Lixo 
Não Incinerável」 ver Pág.5,6 
Poderá levar no "EcoLand"

●

※Hindi kailangan tanggalin ang mga 

kurdon.(maari lamang tanggalin kung ito 

『
magbayad bago magtapon ng limang klase ng 

kasangkapan』 P.19,20.

sunungin at maaaring itali ang bibig ng supot, 

maaari itong itapon sa 『
puwedeng sunungin』

「
」 

　 O que pode ser levado ao "Recycle Plaza"

Pense bem se consertando, 
não poderia usar novamente
Pag-isipan muli kung puwede 
ayusin at magamit pa.

Dicas para reduzir
Payo sa pagbawas ng basura.

Procure alguém que se interesse ou 
utilize as feiras livre ou lojas de usados
Hanapin kung may gustong gumamit at maaari 
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Lixos que o municipio não recolho

Mga basurang hindi kinokolekta ng lungsod
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●Televisão (TV de tubo, cristal líquido, plasma)
●Ar condicionado e o compressor
●Geladeira, congelador
●Máquina de lavar roupa
　 (automático, 2 tanques, máquina de lavar com secadora)
●Secadora de roupas
Os 5 itens acima são recolhidos e reaproveitados pelos 
fabricantes como recursos naturais, baseado na 「Lei Específica 
de Comercialização de Equipamentos Domésticos」(Lei da 
Reciclagem dos Eletrodomésticos). Ao se desfazer desses 
produtos deverá pagar taxa de reciclagem.  
※A taxa difere conforme o tamanho e fabricante.

◎Pesquise sobre a reciclagem de eletrodomésticos  
Association for Electric Home Appliances

●

　

①
②
③ ）

●
●

●

●

●

●

●

　

①
②
③

Peça à loja onde 「comprou」 ou onde 「deseja adquirir」, que recolha o eletrodoméstico 

que vai se desfazer. Informe-se como fazer, pois essas negociações diferem conforme a 

loja. Caso a loja onde adquiriu seja distante, consulte a loja autorizada mais próxima.  

Poderá também, adquirir no correio o selo de reciclagem (taxa de ¥1.200) e levar 

diretamente aos locais determinados ou à Empresa de Limpeza (Seisou Jigyosho).

※Estabelecimento determinado para recolhimento
 (confirme com antecedência o horário de atendimento)

※
　

①Toei K.K.   Filial Okazaki

　Okazaki-shi Ohira-cho Tateishi 16 banchi 1

②Nittsu Mikawa Un-yu K.K.  Filial Okazaki

　Okazaki-shi Ohira-cho Nishiueno 107 banchi

①
　
②
　

Como desfazer-se desses 5 itens

Pagtatapon ng kasangkapan sa 

●

klase ng kasangkapan na nasa ibabaw ayon sa “Designated Home 

AEHA Busca
Paghahanap

Há taxa de reciclagem para 
se desfazer desses 5 itens 
de Eletrodomésticos.

Kinakailangan na magbayed 

Lei de reciclagem      Referente os 5 Itens abaixo ・

Consulte primeiro uma 
loja de eletrodomésticos.

Magtanong sa mga 

→ →

→

→

→

→
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●
●
●
●
　
●

「
」

※
◎

●Sulfatos, remédios fortes, inseticidas, tintas, resíduos de 
óleo, pneus, blocos, azulejos, zincos, placa ondulada, 
botijão de gás, resíduos de construção civil, cofres, 
pianos, banheiras, bicicletas ou motos e seus acessórios, 
máquinas agrícolas e seus acessórios, etc.

　Consulte a loja onde comprou ou outra revendedora
Há 3 empresas autorizadas pela prefeitura que podem 
processar alguns desses produtos, consultem.

①Toa Clean (Nesaki-cho  Tel: 0566-92-7770)
②Ancom  (Fukama-cho  Tel: 0566-92-4060)
③Kito (Shinmei-cho Tel: 0566-77-7373）

●Placa de zinco, Placas onduladas

●

●Terra/areia
Não é classificado lixo. Até 3 baldes 

de 10 litros: poderá levar ao 

"EcoLand"

●Lupa

●Extintor Residencial
Nas Revendedoras ou no "Eco Circle Center" 

(Tel: 0120-82-2306)

Ou Hamajima Bosai Sistem (KK) Filial Anjo 

(Tel: 0566-74-1001)

●Pambahay na pamuksa ng apoy

Maaring makipag ugnayan sa Hamajima 

●
propane gas silindro, mga basura sa pagtatayo ng bagay, kahang 
bakal, pianos, bath bowls, kotse/motorsiklo at ang mga bahagi nito, 

　

①
②
③

「 」 「 」

¥

※ ※
　

①
　
②
　

①
　
②
　

●

Lixo Especial ・Perigoso, lixo difícil de processar
Mapanganib o espesyal na basura, mahirap durugin na basura

→ →

→

→

→

→



21 22

P
erguntas frenq

uentes   Ib
a

't ib
a

n
g

 K
a

ta
n

u
n

g
a

n

Perguntas frenquentes
Iba't ibang Katanungan

É possível jogar os resíduos de tratamento médico, 
como lixo domiciliar?

No Gomi Station não é possível descartar os resíduos 
de tratamento domiciliar ou de visita de enfermagem. 
Informe-se com as instituições médicas ou com a 
Centro de Limpeza Pública (Seisou Jigyosho) descartar 
esses resíduos.

Como jogar os resíduos pós-incêndio ou inundação?
Em caso de resíduos pós-incêndio ou inundação em residências, caso 
faça o requerimento da redução e isenção de taxa, todo custo com o 
descarte dos resíduos será isento. Contactar o Centro de Limpeza 
Pública (Seisou Jigyosho) para obter maiores informações.  
※As lojas,empresas e fábricas não são isentas de taxa, mas há casos 
em que a prefeitura pode coletar os resíduos pós-incêndio. Consulte a 
Centro de Limpeza Pública (Seisou Jigyosho)

O que devo fazer se encontrar animais como gatos e cachorros mortos na rua?
Favor entrar em contato com a Centro de Limpeza Pública (Seisou 
Jigyosho). A recolha é feita por uma empresa contratada, normalmente 
na parte da tarde, porém há possibilidade de ser no dia seguinte.
◎Aves como pombos ou corvos, ratos ou cobras, coloque-os em sacos 

de lixo incinerável e leve ao Gomi Station
◎Caso encontre mortos em seu terreno, cachorros ou gatos sem dono, 

leve-os ao Crematório (Sogo Saien Tel.72-6626) (gratuito)
◎Se o seu animal de estimação morrer, leve-o para o Crematório de Anjo 

O que faço quando achar lixo jogado ilegalmente ?
Se isso acontecer na sua localidade, pedimos que limpem com ajuda 
dos moradores locais. Consultem a Associação dos Moradores 
◎Se encontrar o nome ou endereço da pessoa que descartou 

o lixo ilegalmente, não toque no lixo e ligue para a polícia
◎Se souber quem jogou o lixo ilegalmente, marque o número 

da placa, o local e o tipo de lixo e entre em contato com a 
polícia
◎Se outras pessoas jogarem lixo ilegalmente em terreno de 

terceiros, se não descobrir quem jogou, o dono do terreno 
ou a administradora que deverá recolher o lixo

Entre em contato com
(1) Polícia de Anjo Tel 76-0110
(2) Centro de Limpeza Pública Tel 76-3053

Fiz a reforma de um armazém, posso levar as madeiras que 
sobraram na Centro de Limpeza Pública (Seisou Jigyosho)?

Se o resíduo de madeira for de pessoa jurídica não é recebido, 
porém, caso seja de pessoa física, se o conteúdo couber em 
uma caminhete pequena (Kei torakku).
Porém há alguns itens como concretos, armação de aço, 
materiais de construção como isolamentos etc. que não é 
aceito. Antes de levar, entre em contato com o Centro de 
Limpeza Pública (Seisou Jigyosho)

Quem administra o Gomi Station?
Os próprios usuários do Gomi Station é que deve limpar e 
zelar o local. Os lixos que forem jogados fora da regra, 
deverão ser recolhidos pela própria pessoa que deixou
◎Caso haja problemas com invasão dos corvos, poderá 

solicitar o empréstimo de rede para cobrir o lixo. A rede 
será fornecida pela Centro de Limpeza Pública (Seisou 
Jigyosho), solicitar através da associação do bairro, 
condomínio do prédio ou empresa.

※Temos 2 tamanhos [2m x 3m] e [3m x 5m]

◎ ◎

【 】  

【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

◎

【 】

【 】

【 】 「 」

【 】
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※

◎
◎
◎

◎
◎

◎

◎

※

Informações referente ao descarte do lixo orgânico

Aparelho para processamento de lixo orgânico e o sistema de auxílio na sua compra

◎Somente para residentes no município e produtos comprados em lojas dentro do município.  ◎Os trâmites devem ser feitos dentro do prazo de 1 mês, após a compra

EQUIPAMENTOS

Equipamento de processar a sêco

AUXÍLIO NA COMPRA, ETC.FORMA DE PROCESSAMENTO, ETC.

Limite do auxílio: Dois terços do preço 
de compra  Valor máximo: ¥30.000

Limite do auxílio: Dois terços do preço de 
compra  Valor máximo: ¥5.000
Obs:
Cada família poderá obter auxílio somente 
sobre 2 unidades
O auxílio será somente na compra de 
aparelho acima de ¥2.000 (incluindo imposto 
de consumo)

suporta.

O lixo orgânico é desitratado e seu volume reduzido através de ar 
quente ou aquecimento

Aparelho de processamento biotecnológico
O lixo orgânico é decomposto em água e gás carbônico pela força 
de bioquimicos e eletricidade

Adubo orgânico
Lixo orgânico, folhas caídas ou ervas postas em recipientes são 
decompostos por microorganismo do solo

Recipientes de fertilizantes 
orgânico (recipientes selados)

Os fertilizantes orgânicos podem ser preparados misturando o lixo 
orgânico, temporariamente fermentado por meio de enzimas 
anaeróbicos tais como bactéria EM com terra (fermentação secundária)

Recipientes para redução de 
volume (por evaporação)

A água e o gás carbônico serve como material de base na fermentação na 
decomposição do lixo orgânico, os microorganismos provocam a fermentação do 
lixo e o decompõe com o vapor e dióxido de carbono gasoso 

1kg de lixo orgânico desidratado, processado com os equipamentos de 
desidratação de lixo orgânico pode ser trocado nos mercados por ¥100 de produtos 
frescos fornecidos diretamente pelos plantadores de vegetais descritos abaixo:
【Sosai Club】  Realizado nos arredores do escritório da comunidade 
de Minowa-cho(Minowa-cho)
Todos os dias "5" de cada mês   entre 5:00 às 8:30 da manhã
【Hibari Kai】  Realizado nos arredores da Filial Furui da JA Aichi Chuo (Furui-cho)
Realizado nos dia 5 e 25 de cada mês  entre 8:00 às 10:00 da manhã porém 
quando esses dias forem sábado ou domingo, é realizado no mês seguinte
【Shinden Fureai Club】 Realizado nos arredores do parque Shinden Fureai (shinden-cho)
Toda 3ªfeira   De Abril a Setembro das 6:00 às 9:00 da manhã   De 
Outubro a Março das 7:00 às 9:00 da manhã

【 】  

【 】  

【 】 

Vantagem 1 

Vantagem 2 Vantagem 3 Troca por vegetais!

Para maiores informaçõees entre em contato com o
Centro de Limpeza Pública

Lixo orgânico desidratado, processado por meio de equipamento 
desidratador de lixo orgânico, podendo ser trocado no EcoLand por 
Sacos de lixo ou papéis higiênico
◎Em caso de usar o processador, não coloque nada além de lixo 

orgânico.
【Local da troca 】 Estação de reciclagem EcoLand (Akamatsu-cho) 
Todos os dias (exceto dia 1,2,3 de Janeiro)
De Abril a Setembro das 8:30 às 18:00
de Outubro a Março  das 8:30 às 17:00
【Itens de troca】 Para cada 1kg de lixo orgânico 
desidratado   um pacote de sacos de lixo (com 10 
unidades) ou 4 rolos de papel higiênico

【 】 「 」

【 】 

Troca por sacos de lixo etc!

Tel 76-3053

Informações vantajosas!
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◆LOCAIS DE COLETA LIXO INCINERÁVEL  　◆Mapagkukunan na basura na kinokolekta

●Jornais e papéis de propaganda ●Revistas ●Papéis ●Pilhas ●Lâmpadas fluorescentes  ●Roupas usadas
●Toalhas ●Cobertor ●Garrafas pet ●Caixa de leite ou sucos ●Papelão ●Dispositivos eletrônicos  menores que 15cm  
※Na estação de reciclagem de Mikawa Anjo não recolhe as caixas de leite ou sucos. 

●Diyaryo・ ●Magasin  ●Iba ibang papel  ●Alkaline・Manganese na baterya  ●Flourescent tubes  ●Lumang Damit

●Tuwalya  ●Kumot  ● ● ●Karton  ●Maliliit na electronic appliances up to 15cm in size

● ● ●
● ●

●
●

● ・ ●
● ●

●
● ● ※

※

Dias de folga
◎Folga do comércio das imediações  
◎Entre os dias 1 a 3 de Janeiro  
Horário de atendimento
◎Verão (abril a  setembro) Das 10:00 às 18:00 
◎Inverno  (outubro a março) das 10:00 às 17:00

Anjo Hokubu
Lado sul da Loja Piago Filial Touei Touei-cho 5-7-12

Sa south ng “Recycle Plant para sa pinutol na mga sanga”

Estação de coleta de lixo incinerável de empresas privadas
●Jornais ●Revistas ●Papéis ●Caixas de papelão ●Embalagem longa vida 

● ●Magasin  ●Iba ibang papel  ●Karton  ●Pakete ng gatas

Nichimou Shouji
Benten-cho 2-9
Tel 74-1678 

Fukuda Sanshou
Mikawa Anjo Higashi-machi 2-5-19
Tel 75-4878

Horário de atendimento
◎Todos os dias (exceto final e 
começo de ano) das 9:00 às 17:00
※Há outros locais de coleta além 
dos mencionados acima

Araw ng pagbubukas

Hindi kasama ang 

katapusan ng taon at bagong taon

Maroon pang ibang pagdalahan ng 

basura maliban sa dalawang nabanggit 

sa itaas.

Sarado

kaugnayan sa pasilidad

Enero 1 Enero 3

Araw ng pagbubukas

Summer (Abril

Winter (Octobre

◎
◎
◎

◎

○Estações de Reciclagem　○

Centro Comunitário Hokubu (Hokubu Kouminkan)
Hokubu Kouminkan
Centro Comunitário Hokubu (Hokubu Kouminkan)
Hokubu Kouminkan

Correio de ImamuraCorreio de Imamura
Den Mart Anjo Hokubu
Den Mart Anjo Hokubu
Den Mart Anjo Hokubu
Den Mart Anjo Hokubu

Touei Koen
Toei Park
Touei Koen
Toei Park

Piago filial Touei
PIAGO  Toei
Piago filial Touei
PIAGO  Toei

Touei Yochien
Toei Kindergarten
Touei Yochien
Toei Kindergarten

Estação Shin-AnjoEstação Shin-Anjo

Sakurai
Dentro do estacionamento do Apita filial Anjo 
Minami Sakurai-cho Kaidojiri 21

Sa loob ng parking lot ng APITA  Anjo Minami Store

Hospital Kosei de Anjo
Anjo Kosei Ospital
Hospital Kosei de Anjo
Anjo Kosei Ospital

Sakura YochienSakura Yochien

Apita filial Anjo minami
APITA  Anjo Minami Store
Apita filial Anjo minami
APITA  Anjo Minami Store

Estação de SakuraiEstação de Sakurai

Escola primária  Ohrin
Orin Elementary school
Escola primária  Ohrin
Orin Elementary school

Linha Meitetsu Nishio Linha Meitetsu Nishio 

Centro comunitário de Sakurai (Sakurai Kouminkan)
Sakurai Community center
Centro comunitário de Sakurai (Sakurai Kouminkan)
Sakurai Community center

Correio de SakuraiCorreio de Sakurai

Kita Chuugakko
Kita Junior High school
Kita Chuugakko
Kita Junior High school

Escola primária Chubu
Chubu Elementary school
Escola primária Chubu
Chubu Elementary school

Estação Mikawa Anjo Estação Mikawa Anjo 

Shinkansen JR Tokaido 
JR Tokaido Shinkansen
Shinkansen JR Tokaido 
JR Tokaido Shinkansen

Linha principal JR Tokaido
JR Tokaido Main Line
Linha principal JR Tokaido
JR Tokaido Main Line

Estação JR AnjoEstação JR Anjo

Correio AnjoCorreio Anjo

Chubu
Dentro do estacionamento No.4 do Centro 
comunitário Daitou-cho 1

Escola primária Chubu
Chubu Elementary school

Escola primária Chubu
Chubu Elementary school

Anjo Shimin Koryu Center Anjo Shimin Koryu Center 

Estação JR AnjoEstação JR Anjo

Linha principal JR Tokaido
JR Tokaido Main Line

Linha principal JR Tokaido
JR Tokaido Main Line

Correio AnjoCorreio Anjo

※Coletamos Latas, vidros e óleo de cozinha usado
※
※Coletamos Latas, vidros e óleo de cozinha usado
※

Mikawa-Anjo
Dentro do estacionamento do Piago La foods Core  
Mikawa Anjo Minami-machi 1-4-2

Sa loob ng parking lot ng Piago Ra foods coa

Estação de Mikawa Anjo JREstação de Mikawa Anjo JR
Linha principal JR Tokaido
JR Tokido Main Line
Linha principal JR Tokaido
JR Tokido Main Line

Shinkansen JR Tokaido 
JR Tokido Shinkansen
Shinkansen JR Tokaido 
JR Tokido Shinkansen

Piago La Foods Core filial Mikawa Anjo
PIAGO  Ra foods coa  Mikawa Anjo
Piago La Foods Core filial Mikawa Anjo
PIAGO  Ra foods coa  Mikawa Anjo

Linha principal Meitetsu NagoyaLinha principal Meitetsu Nagoya

●Como coletar jornais, revisas, papéis, caixas de leite ou sucos, papelões, roupas 

usadas e similares Ver Pág.11,12 "Papéis e Roupas recicláveis"

●Jornais, revistas, papéis, embalagens longa vida, papelões, roupas usadas, 

toalhas, cobertores e similares devem ser coletados sem amarrar e sem colocar 

em sacos de lixo 

●Como coletar garrafas pet, pilhas e lâmpadas fluorescentes  Ver pág.15,16  

"Itens recolhidos nos pontos de recolha"

●

●

● mga bagay na 

kinokolekta
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◆ 　◆

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
※
● ・ ● ● ● ・ ● ●
● ● ● ● ● ●

Além dos itens recolhidos nas outras estações de reciclagem, no EcoLand 
recolhe-se também os seguintes itens: 
●Vidros e latas  ●Lixos perigosos  ●Recipientes e embalagens de plástico (dentro do saco 
determinado)  ●Eletrodomésticos (exceto os da pág.19)  ●Pilhas de botões, baterias e 
carregadores de porte pequeno (com fitas)  ●Papéis picotados (Coloque em saco transparente) 
●Terra de vasos, pedaços de concreto, azulejo, telha quebrada, tijolos (até 3 baldes de 10L cada)

Maaari ninyo dalhin ang mga nakasulat sa ibaba.

●Boteng walang laman・Latang walang laman  ●Mga mapanganib na basura 

● ●Gamit 

pangbahay na may kinalaman sa koryente(Hindi kasama ang limang bagay ng home 

●
● ● ※Recolhe-se também papéis recicláveis de empresas ou similares.

※Mga lumang papel na pang negosyo maaari din dalhin.

◎
◎

◎
◎

Lado Sul do Reciclagem de galhos  Akamatsu-cho Higashi Mukai 111-1 EcoLand
Eco Land

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

◎

※

Horário de atendimento
◎Todos os dias (exceto dia 1 a 3 de Janeiro)
◎Verão (abril a  setembro) Das 8:30 às 18:00
◎Inverno  (outubro a março) das 8:30 às 17:00
Troca do Lixo orgânico desidratado
◎lixo orgânico desidratado (processado com o 
equipamento de desidratação de lixo orgânico) troca 
por sacos de lixo ou papel higiênico

Araw ng pagbubukas

Summer (Abril

Winter (Octobre

Tuyong nabubulok na basura may kapalit

Tuyong nabubulok na basura pag dalahin maaring may 

kapalit na toilet paper o kaya supot na pang basura

○ 　○

Imahon-machi4Imahon-machi4

 Imahon-machi Nishi Imahon-machi Nishi

 Sumiyoshi-cho Maruta Sumiyoshi-cho Maruta

Mikawa-Anjo-Eki-MaeMikawa-Anjo-Eki-Mae Mikawa-Anjo-Eki-HigashiMikawa-Anjo-Eki-Higashi ShimosugaikeShimosugaike Sakura-machiSakura-machi

Hyakkoku-cho2Hyakkoku-cho2

Akamatsu-choAkamatsu-cho

Akamatsu-cho otogikuAkamatsu-cho otogiku

Den Park NishiDen Park Nishi

Izumi-cho KitaIzumi-cho Kita

Den Park HigashiDen Park Higashi

 Izumi-cho Kaminokire Izumi-cho Kaminokire

Minowa-cho KitaMinowa-cho Kita

Takatana-IikeTakatana-Iike

Hirokutebashi KitaHirokutebashi Kita

Minowa-cho ShowaMinowa-cho Showa

Mikawa Anjo Minami-machiMikawa Anjo Minami-machi

 Sumiyoshi-cho Sumiyoshi-cho
 Ikeura-cho Oyamada Kami Ikeura-cho Oyamada Kami

Daitou-cho KitaDaitou-cho Kita

Benten-choBenten-cho

Miyuki Hon-machiMiyuki Hon-machi Minami-Anjo-Eki-kitaMinami-Anjo-Eki-kita

Furui-cho Kita ShibasakiFurui-cho Kita Shibasaki

Ishii-choIshii-cho

Linha Principal JR Tokaido 
JR Tokaido Main line
Linha Principal JR Tokaido 
JR Tokaido Main line

 Imahon-machi 1 Imahon-machi 1  Touei-cho Touei-cho

Imahon-machi kitaImahon-machi kita Meijigawa JinjyaMeijigawa Jinjya

Hokubu Kouminkan
Hokubu Community center
Hokubu Kouminkan
Hokubu Community center

Sakuno Kouminkan 
Sakuno Community center
Sakuno Kouminkan 
Sakuno Community center

Prefeitura de Anjo
Anjo City hall
Prefeitura de Anjo
Anjo City hall

Den Park
Den Park
Den Park
Den Park

Centro Comunitário Meisho (Meisho Kouminkan)
Meisho Community center
Centro Comunitário Meisho (Meisho Kouminkan)
Meisho Community center

Anforet
Anforet
Anforet
Anforet

Shinkansen JR Tokaido
JR Tokaido Shinkansen
Shinkansen JR Tokaido
JR Tokaido Shinkansen

Hospital Kosei Anjo
Anjo Kosei Ospital
Hospital Kosei Anjo
Anjo Kosei Ospital

Sougo Saien
Sougou Saien
Sougo Saien
Sougou Saien

Antiga ItigosenAntiga Itigosen

Linha principal Meitetsu NagoyaLinha principal Meitetsu Nagoya

Linha Meitetsu NishioLinha Meitetsu Nishio

※
※
※
※

●

●

●

●

●

●
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◆
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◆ ・

◆

◆

◆

◆
◆

◆
◆ ・

Informações sobre os estabelecimentos relacionados ao lixo

Utilize o sistema do município de Anjo de envio de mensagem por e-mail e receba o aviso do dia da coleta de lixo! 
Cadastre e receba o e-mail, evitando esquecer o dia de jogar o lixo.

Informações e consulta sobre lixo e materiais recicláveis

Akamatsu-cho Otogiku 18
Tel. 76-3053
Fax. 77-1318
Dia e horário de atendimento
◎Seg à Sex ※Inclusive nos 
dias vermelhos do calendário 
(exceto no final e começo de 
ano) Das 8:30 às 12:00 e das 
13:00 às 16:45
◎3º domingo do mês das 8:30 
às 12:00 (só lixo doméstico)
Valor
Lixo doméstico: 50 ienes/10kg 
※Será gratuito, se o volume  
transportado for inferior a 
30kg.

◎ ～ ※ （Hindi 

）
～ ～

◎
～ （ ）

：
※

Recycle Plaza
●Lixo não-incinerável ●Lixo não-incinerável de grande porte
●Material reciclável(Garrafas,latas e similares/lixo de difícil fragmentação e materiais perigosos)

● ● ●
・ ／ ・ Akamatsu-cho Higashimu-

kai,111-2  Tel&Fax. 77-4185
Dia e horário de atendimento
◎Seg à Sab ※Inclusive dias 
vermelhos no calendário 
(exceto no final de ano e 
começo de ano )  Das 8:30 às 
12:00 e das 13:00 às 16:45
Valor
Morador da cidade: 
50ienes/10kg Empresas e 
agricultores : 60ienes/10kg
※Será gratuito, se o volume 
transportado for inferior a 30kg.

◎ ～ ※ （Hindi 

）
～ ～

：
・ ：

※

Estação de Reciclagem de Galhos
●Galhos

●

Horiuchi-cho Nishi 
Shinden 2
Tel 76-3053 Fax.77-1318
◎Seg à Sex (exceto nos 
feriados e no final e 
começo do ano ) 
Das 8:30 ás 17:15

Dia e horário de atendimento
◎Seg a Sáb ※Incluindo dias 
vermelhos no calendário (exceto no 
final de ano e começo de ano )  Das 
8:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:45
◎3º domingo do mês, das 8:30 às 
12:00 (só lixo doméstico)
Valor
Lixo doméstico: 50 ienes/10kg
※Será gratuito, se o volume 
transportado for inferior a 30kg

◎ ～ ※ （
）

～ ～
◎

～ （ ）

：
※

Centro de Limpeza Pública  (Seiso Jigyousho)
〒444-1155 Horiuchi-cho Nishi Shinden 2

〒

TEL 76-3053 

FAX 77-1318 

Clean Center (centro de limpeza e meio ambiente)
〒444-1221 Izumi-cho Oshita 38

〒444-1221

TEL 92-0178

FAX 92-0405

Email  gomizero@city.anjo.lg.jp

Izumi-cho Oshita 38
Tel 92-0178  Fax92-0405

2019.03

Deixe esse manual em lugar fácil de ver!

～ ※

）
～

Centro de Limpeza Pública
●Informações e consulta sobre lixo e materiais recicláveis 

●

Centro de limpeza e meio ambiente
●Lixo incinerável ●Lixo incinerável de grande porte ● ●

●Registro pelo computador

●  →
●Registro pelo celular

●
Utilize o código QR da direita     ※Há custo de acesso na internet 

　  ※ →

Sentido JR Anjo Estação Sentido JR Anjo Estação 

sentido Den Parksentido Den Park

Sentido Cidade de NishioSentido Cidade de Nishio

Izumi I.CIzumi I.C

Sentido Centro da Cidade de AnjoSentido Centro da Cidade de Anjo

Associação de Cidade NambuAssociação de Cidade Nambu

Sentido Cidade de HekinanSentido Cidade de Hekinan Sentido Cidade de HekinanSentido Cidade de Hekinan

Hirokutebashi-kitaHirokutebashi-kita

Anjo Kosei Byoin KitaAnjo Kosei Byoin Kita

Akamatsu-cho Otogiku-higashiAkamatsu-cho Otogiku-higashi

Hospital Anjo KoseiHospital Anjo Kosei

Funerária e Crematório Sogo SaienFunerária e Crematório Sogo Saien

Akamatsu-cho Higashi KoizukaAkamatsu-cho Higashi Koizuka

Akamatsu-cho OtogikuAkamatsu-cho Otogiku

Izumicho-kitaIzumicho-kita

Izumi-cho nishiIzumi-cho nishi

Jozan-en HigashiJozan-en Higashi

Correio MeijiCorreio Meiji

Jozan-enJozan-en

Escola primária JozanEscola primária Jozan

Piscina de Recreação Mermaid PalacePiscina de Recreação Mermaid Palace

Izumi-cho IeshitaIzumi-cho Ieshita

Nesaki-cho KitaNesaki-cho Kita
Higashi Bata-cho HarayamaHigashi Bata-cho Harayama

Akamatsu-cho Higashi MukaiAkamatsu-cho Higashi Mukai

Den Park Higashi Den Park Higashi 

Centro Comunitário Shorin
(Shorin Kominkan)

Centro Comunitário Shorin
(Shorin Kominkan)

安城53cal Anjo53cal Pesquisar
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