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【ポルトガル語】

Rio AoRio AoyamaeamaeRio Aoyamae

Agência Japonesa de 
Exploração Aeroespacial (JAXA)AXA)
Agência Japonesa de 
Exploração Aeroespacial (JAXA)

Habitação Pública
Shin-ei de Toyoyamaama
Habitação Pública
Shin-ei de Toyoyama

Yoshizuya
Toyoyama ama Terrace
Yoshizuya
Toyoyama Terrace

KoudaKouda

ClClínica N.Kids&Ladiesnica N.Kids&LadiesClínica N.Kids&Ladies

NAFCONAFCONAFCO

Conselho deConselho de
Assistência Social
Conselho de
Assistência Social

Centro de Serviços de Gás LP da Owari Chuo Nokyo
Departamento de Combustível da Nishikasugai Nokyo

(Consulta médica)

Sistema de Interpretação Médica de Aichi
SEIYU

Banco Banco Tono Shinkin

SEIYU

Banco Tono Shinkin

Sala de Exposição Ichiro (I-fain)

052-559-2150

0120-985-720

052-902-1111
0568-28-0393
0568-22-1621

0568-22-1251

0568-28-1515

0568-28-1181
0568-39-3800

052-588-7040
050-5814-7263

052-401-2100

052-801-3211

0568-28-3150

0568-28-0936

052-961-7902

052-581-6111

0568-28-2211

052-972-0253

Toyoyama

Toyoyama

Toyoyama

Centro de Saúde Kiyosu

6.18

, Assistência Médicoa Social

Seguro de Cuidados (Kaigo Hoken),
Planejamento e Urbanização, Ônibus, Aeroporto

Imposto Municipal,

Seção de Assuntos Residenciais

Seção de Seguro

Seção de Prevenção de Desastres e Segurança

Seção de Promoção Regional

Seção de Assuntos Gerais

Seção de Assuntos Gerais
Secretaria da Comissão de Educação

Assuntos gerais

Prevenção de Desastres, Prevenção e Combate a Incendios, Segurança no Transito, Medidas contra Crimes 

Registro de residente, My Number
Lixo・Reciclagem

assuntos de pessoal

Airport Walk Nagoya

Piscina Toyoyama Sky

Parque Hayashisaki 28-2463



Artigos sujos de óleoArtigos sujos de óleo

Retirar a bombinhaar a bombinha
e descartá-la

como lixo incinerável.

Retirar a bombinha
e descartá-la

como lixo incinerável.

              Linha que liga o Aeroporto de Nagoya à Estação de 
Nagoya e Estação de Kachigawa na cidade de Kasugai.

  Os isqueiros usados devem ser descartados no espaço de reciclagem na entrada
da prefeitura no 1o. andar ou na caixa de coleta exclusiva instalada no guichê da
Seção de Ambiental e Segurança da prefeitura ou no Centro de Reciclagem.

Pilhas secas e isqueiros usados

Obrigatoriamente, coloque dentro de sacos de lixo designados pela
cidade e feche bem antes de descarta-los. 
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,Matriz

,Escritório Comercial de Komaki-Higashi

Prefeitura de Toyoyama
 Responsavel pela Promoção Regional

0568-79-6464

0568-77-6347

0568-28-2463

                  Tomar o ônibus em qualquer ponto de ônibus da cidade e descer no
ponto “Nagoya Sakae”. São cerca de 15 minutos de viagem.

Como ir em direção à estação de Ajiyoshi e de Kachigawa da cidade de Kasugai? 
São cerca de 10 a 20 minutos de viagem

(aproximadamente 2 ônibus por hora)

Tomar o ônibus em qualquer ponto de ônibus da cidade e descer no ponto“Nagoya-eki”.
São cerca de 30 minutos de viagem.

Tomar o ônibus em qualquer ponto de ônibus da cidade e descer em Nishiharu-eki
e tomar o trem da linha Meitetsu.Ang haba ng oras ay 50 minuto. 

Usando o ônibus direto para o aeroporto de Nagoya (aproximadamente 1 ônibus
por hora) Tomar o ônibus em qualquer ponto de ônibus da cidade e descer no ponto
“Ajiyoshi”. São cerca de 20 minutos de viagem e até o ponto “Kachigawa-eki-mae”
são cerca de 25 minutos.

O Mapa de Prevenção de Desastres que indica os locais com maior risco de ocorrer danos do
terremoto ou da inundação pode ser obtido na Prefeitura do Bairro de Toyoyama.

2017 – Maneira de separar e descartar o lixo e materiais recicláveis

Latas de spray

Descartar a lata sem perfurá-la

Esvazie a lata de spray e não a
perfure

Descartar sem perfurar as latas de spray ou latas de gás como lixo 
reciclável depois de tê-las esvaziado completamente. 

Para mais detalhes, tais como maneira de jogar o lixo, lugar etc.,
informe-se na Seção de Preservação Ambiental da Prefeitura do
Bairro de Toyoyama. (Tel. 0568-28-0916)
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