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市内の外国人登録者数／市全体人口に占める割合：3,995人／5.7％（11月1日現在）

平成27年1月2日㈮は可燃ごみ収集を行いません
日本語記事は4ページにあります。

Não realizaremos a coleta de lixo incinerável 
no dia 2 de janeiro (sexta-feira)
Prevemos que teremos grande volume de lixo incinerável 
no dia 29 de dezembro (segunda-feira) que é o último dia 
de coleta deste ano e que poderemos ter alterações no 
percurso e horário da coleta.  Como não coletaremos lixo 
colocado para fora depois da passagem do caminhão de 
lixo, traga o lixo para o local de coleta até as 8:00 sem falta.  
Reiniciaremos a coleta a partir do dia 5 de janeiro (segunda-
feira).  Não coletaremos lixo colocado para fora em dias que 
não os determinados.  Contamos com a compreensão e a 
colaboração de todos. 
[Aviso sobre o funcionamento da Planta Processadora 
de Lixo Não-Incinerável (materiais recicláveis, não-
incineráveis, papel, tecido, óleo de cozinha, etc) durante 
o final deste ano e o início do ano novo]  Prevemos que 
haverá muito movimento de pessoas trazendo lixo durante 
este período.  Na medida do possível, procure utilizar o 
serviço antes deste período. 
▶Informações sobre a Planta Processadora de Lixo Não-
Incinerável: Departamento de Meio Ambiente (tel: 95-0126). 
[Aviso sobre a Associação do Meio Ambiente de Kariya 
Chiryuu]  Prevemos que haverá um congestionamento de 2 
horas de carros de pessoas trazendo lixo para o Centro de 
Limpeza “Clean Center” durante o final e o início do ano novo.  
Pedimos a colaboração de todos no que diz respeito aos 
seguintes pontos: 
• Principalmente nos dias 26 (sexta), 27 (sábado), 29 
(segunda) e 30 (terça) de dezembro e 5 de janeiro (segunda) 
prevemos que haverá congestionamento. Favor trazer seu 
lixo antes deste período, preferencialmente durante o início 
de dezembro ou trazer o lixo para os locais determinados de 
coleta de lixo incinerável nas datas indicadas.
• Separe o lixo de grandes dimensões e o lixo incinerável e 
coloque o lixo de grandes dimensões de forma que possa ser 
retirado primeiramente de seu carro.
• Separe o lixo de grandes dimensões e o lixo incinerável e 
coloque o lixo de grandes
• Não recebemos lixo de embalagens plásticas no Centro de 
Limpeza “Clean Center”.  Favor levar este tipo de lixo para o 
Local de Recolhimento ou para a Planta de Processamento 
de Lixo Não-Incinerável. 
• Garrafas, latas e garrafas plásticas devem ser levadas 
para o Local de Recolhimento Municipal ou para a Planta de 
Processamento de Lixo Não-Incinerável. 
▶Informações sobre o Centro de Limpeza “Clean 
Center”: Associação do Meio Ambiente de Kariya Chiryuu (tel: 
21-5389).

Coleta de lixo 
incinerável

Planta 
Processadora de 
Lixo Não-Incinerável

Centro de Limpeza 
“Clean Center”

Último dia de 
funcionamento 
durante este ano

29/12 (segunda) 30/12 (terça) 30/12 (terça)

Primeiro dia de 
funcionamento 
no ano que vem

A partir do dia 
5/1 (segunda), 
iniciaremos a coleta 
regular.

4/1 (domingo)
5/1 (segunda)
※Não funcionaremos 
no dia 4/1 (domingo)

Advertências

Coloque o lixo para fora 
sem falta até as 8:00.  Não 
recolheremos
lixo colocado para fora depois 
que o caminhão de lixo passar.

Horário de 
funcionamento: 
das 9:00 às 
12:00 e das 
13:00 às 16:00.

Horário de 
funcionamento: 
das 8:30 às 
12:00 e das 
13:00 às 16:00. 

Informações Departamento de 
Meio Ambiente

Departamento de 
Meio Ambiente

Associação do 
Meio Ambiente 
de Kariya Chiryuu

No Garbage Collection on Friday, January 2, 2015
We will not collect any garbage on Friday, January 2, 2015.  The 
last day of garbage collection in 2014 is Mon., Dec. 29, 2014 and 
the first day in 2015 is Mon., Jan. 5, 2015.  On the last day, as we 
expect that the amount of the final garbage disposal increases, 
we may change the designated route and the time for collection. 
Please be sure to take out your garbage by 8:00 a.m., or we will 
not collect your garbage.  Any garbage dumped except on the 
designated day can not be collected.  We need your continuous 
cooperation for the proper manner of garbage dumping.
[How to bring your garbage to The Non-Combustible 
Garbage Disposal Center]  You can bring the items: recyclables, 
non-combustibles, used paper, wasted cloth, used cooking oil, 
and so forth.  Please bring your garbage to the center earlier 
because a lot of garbage will be brought during the period.
▶Inquires about the Non-Combustible Garbage Disposal 
Center: the Envelopment Department (Tel: 95-0126) 
[How to bring your garbage to The Clean Center in Kariya 
city]  The Clean Center is a facility with a combustible garbage 
incinerator.  However, as a lot of garbage is brought directly to 
the Clean Center in the period, please take out your garbage to 
the local site on the designated days; especially you should avoid 
on Dec. 26, 27, 29, 30, 2014, and Jan. 5, 2015. Otherwise, you 
should take out your garbage on the designated day except the 
above dates.
• You can bring combustible items (e.g., paper, kitchen garbage, 
plants, and so forth) and bulky garbage (e.g., furniture, wooden 
goods, and so forth), and need to separate combustibles and 
bulky items.
• Plastic garbage such as packages is not accepted by the 
clean center, so you should take out them to the incombustible 
garbage site or the city garbage collection site.
• You also need to take out glass bottles, cans, and pet bottles at 
the city garbage collection site or the incombustible garbage site. 
▶Inquires about the Clean Center: The Kariya and Chiryu 
Envelopment Association (Tel: 21-5389)

Combustible 
garbage 
collection

The Non-Combustible 
Garbage Disposal 
Center

The Clean 
Center

The last collection 
day in 2014

Mon., Dec. 29, 
2014

Tue., Dec. 30, 
2014

Tue., Dec. 30, 
2014

The first 
collection day in 
2015

Mon., Jan. 5, 
2015 (Regular 
collection)

Sun., Jan, 4, 
2015

Mon., Jan. 5, 
2015, ※Sun, Jan. 
4, 2015 (closed)

Notes

Please be sure 
to take out your 
garbage by 8:00 
a.m., or we will not 
collect your garbage.

Operations: 9:00 
a.m. - 12:00 p.m. 
1:00 p.m. - 4:00 
p.m.

Operations: 8:30 
a.m. - 12:00 p.m. 
1:00 p.m. - 4:00 
p.m.

Inquires The Envelopment 
Department

The Envelopment 
Department

The Kariya and 
Chiryu Envelopment 
Association

「ミニバス」年末運行のご案内
日本語記事は5ページにあります。

Circulação dos mini-ônibus durante o final do ano
Continuaremos com a circulação dos mini-ônibus do dia 
29/12 ao dia 31/12.  Aproveite este serviço para fazer 
suas compras, ir ao hospital, etc.  Advertência: o número 
de ônibus em circulação diminuirá.  Consulte o guia de 
circulação dos mini-ônibus ou nossa home page, etc para 
confirmar os horários. 
※ Do dia 1/1 ao dia 3/1 os ônibus não circularão.
▶Informações: Departamento de Desenvolvimento 
Urbano. Encarregado de desenvolvimento (tel: 95-0158).

The City Mini Bus service at the end of the year, 2015
Thank you for using our Mini Bus regularly.  The City Mini Bus 
will run based on the special year-end schedule (12/29-12/31).  
We hope you will use our bus service when going shopping or 
going to the hospital. The limited time table is applied at the 
year-end.  Please refer to the time table at the mini bus guide 
book or our website. 
※ The Mini Bus is out of service from Jan.1 - Jan. 3, 2015
▶Inquires: Town planning section at City planning division (Tel: 
95-0158)


