




Limpeza da fossa durante o feriado de agosto 
 お盆休みのし尿くみとり

As limpezas da fossa durante o feriado de agosto, serão executadas conforme abaixo. Caso
deseje que a limpeza seja feita antes do feriado, favor entrar em contato até a data estipulada. Também, como
as companhias estarão fechadas, a coleta de lixo de grande porte não será feita neste período.

Companhia 
de limpeza

Reservas
de

limpeza
Feriado Região (bairro)

Coleta de
lixo de
grande
porte

Minakuchi
Technos

0748-
62-1959

Até o dia
04 de

Agosto
(6a.feira)

Dia 11 ~
15
de

Agosto

Minakuchi Todos bairros

Minakuchi
ShigarakiShigaraki

Nagano    

Kita-shin-machi, Kitade-cho, Tonya-cho, Tousei-cho,
Hiroshiba-cho, Higashi nihonmaru-cho, 
Kaminihonmaru-cho, Shinnihonmaru-cho, 
Minorigaoka-cho, Ohgama-cho, Fukushima-cho, 
Tsuji-machi, Naka-machi, Banba-cho, Hon-machi, 
Nakade-cho, Moto-machi, Suehiro-cho, Yakiya-cho, 
Asahi-machi, Highland-cho, Tsukushigaoka-cho

Eda, Koyama, Tashiro e Hata

Nichiei Hino
0748-

53-3941

Até o dia
07 de

Agosto
(2a.feira)

Tsuchiyama Bairro escolar de Ono

Konan
koka

Koka
Bairro escolar de Ohara (exceto Sagami e Ohara Ichiba), 
Aburahi e Sayama

Konan Todos bairros

Hirosse
0748-

52-0943

Até o dia
04 de

Agosto
(6a.feira)

Tsuchiyama Bairros escolares de Aiga, Yamauchi, Tsuchiyama

Tsuchiyama

Koka Sagami, Ohara-ichiba

Shigaraki
Nagano

Atago-cho, Zaimoku-cho, Taisho-machi, Shin-
machi,Matsuo-cho, Minami-Matsuo-cho, Sakae-
machi

Região de Kohara, Tarao, Kumoi, Asamiya

Informações : Dpto. de Segurança de Vida e Meio ambiente  (Seikatsu-Kankyo-Ka) 
Tel : 0748-69-2145   Fax : 0748-63-4582

Não dirija embriagado! ・飲酒運転はダメ

　Dirigir embriagado é crime e pode provocar acidentes fatais e graves. Muitos acidentes trágicos envolvendo 
motoristas embriagados ocorreram na cidade. Mesmo que muitos zelem pelo cumprimento da lei de trânsito, 
quando uma pessoa infrigi, poderá ser motivo para acidentes graves. ''Se beber não dirija, se dirijir não beba''.  E
''não empreste o carro e/ou  pegue carona com motoristas embriagados''. 

Informações : Dpto. de Segurança de Vida e Meio ambiente  (Seikatsu-Kankyo-Ka) 
Tel : 0748-69-2143   Fax : 0748-63-4582

Você está preparado para terremoto? 地震に対する⽇頃の備えを
 No Japão ocorrem muitos terremotos anualmente. Em Junho houve o terremoto de 5 graus na província de
Nagano e não temos previsão de quando isso pode acontecer. Portanto é muito importante estarmos preparados
com os seguintes itens para a própria segurança.

●Fixar os móveis para não tombarem
Existem muitas pessoas que se machucam gravemente por ficarem debaixo de móveis que tombaram devido
o terremoto. Vamos tomar medidas fixando os móveis nas paredes e outros.

●Estoques de alimentos, águas e preparação da bolsa de emergência
Em casos do sistema de  infraestrutura (luz, gás, águas e outros) serem interrompidas, deixe reservado água
potável (cerca de 3 litros por dia para cada pessoa) e alimentos (o suficiente para 3 dias). 
Coloque na bolsa de emergência remédios, coberta, lanterna, rádio e outros.

●Definir antecipadamente a forma de confirmação de segurança da família
Deixe combinado antecipadamente com a sua família, o local que irão se encontrar e outros quando ocorrer a
calamidade e estiverem em locais diferentes.

Informações : Sede do Corpo de Bombeiros de Koka Tel : 0748-63-7932   Fax : 0748-63-7940




