
Divisão de estabelecimentos ambientais (Dentro do Centro do Meio Ambiente da cidade de Inazawa)

● Endereço: 74 Nakanokawabata-cho, 
    cidade de Inazawa 
● Dias de funcionamento: Parte da 
    manhã e parte da tarde dos dias da 
    semana
● Horário de funcionamento:
・ Parte da manhã: Das 8h45 às 11h45
・ Parte da tarde: Das 13h às 16h30
● Taxa de descarte: 200 ienes a 
    cada 10kg

● Os lixos provenientes de atividades de negócios (lixos em geral de estabelecimento de negócios, como de restaurantes, escritórios, etc.) não são coletados, por isso, peça a uma empresa de processamentode resíduos em geral que 
    possui a permissão da cidade ou leve diretamente ao Centro do Meio Ambiente. (Por favor, separe e coloque o lixo utilizando sacos de lixo transparentes de 45 litros ou menores.) Os resíduos industriais não são aceitos. 

Levar o lixo ao Centro do Meio Ambiente Local de 
informações
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*Para maiores detalhes, veja o “Dicionário de 
 separação de recursos e de lixos” (Levar ao 
 Centro do Meio Ambiente). 

*Dado atual do ano 2021

● Leve os lixos incineráveis, lixos não incineráveis e 
   os lixos de grande porte após efetuar as separações 
   necessárias. 
● Por favor, leve os lixos incineráveis e os lixos não 
    incineráveis por si próprio, colocando dentro de 
    sacos de lixo transparentes ou sacos de lixo 
    designados, de 45 litros ou menores.    
● Não são aceitos os “artigos correspondentes ao 
    reciclo de eletrodomésticos”, “lixos que não são 
    coletados pela cidade”, “recipientes e embalagens 
    de plásticos”, nem lixos que são levados dentro de 
    caixas de papelão. 
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