
PREFEITURA  DE 
TAKAHAMA  INFORMA

A PREFEITURA DE TAKAHAMA CONTA COM BALCÃO DE ATENDIMENTO EM PORTUGUÊS 
DIARIAMENTE(INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS) 08:30hs ÀS 17:15hs NO SETOR SHIMIN SEIKATSU GURUPU,
AO LADO DE ENTRADA PRINCIPAL TEL.52-1111 r.265

Campanha Primaveral de Prevensão de Incêndios        1°a 7 de Março

Sobre a Alteração na Coleta das Embalagens e Recipientes Plásticos

Vamos todos nos empenhar na prevensão de incêndicios nesta ocasião, pois se dará início a Campanha 
Primaveral de Prevensão de Incêndios.

[7 pontos para proteger a sua vida contra os incêndios ]

① Parar definitivamente de fumar no local onde dorme.
② Utilizar os aquecedores “sutôbu” colocando-os em locais onde os mesmos, fiquem distantes de coisas 
que pegam fogo facilmente.
③ Ao distanciar-se dos fogões a gás, sem falta desligar o fogo.
④ Para evitar o tardamento da fuga, providenciar aparelhos de alarme contra incêndios de utilização 
residêncial.
⑤ Para evitar incêndios providos das mobilhas, vestuários e cortinas, utilizar artigos resistentes ao fogo.
⑥ Para apagar incênidos enquanto os mesmos estão em pequeno volume, providenciar extintores, etc...
de utilização residencial.
⑦ Para proteger idosos e pessoas deficiêntes, elaborar entre os vizinhos uma organização sistemática de 
cooperação.

★ Estão sendo provocados muitos incêndios intencionais. Vamos fazer com que o ambiente em volta 
das nossas casas, seja um ambiente com a mínima probabilidade de serem provocados incêndios 
intencionais.

Para informações:
Seção de Prevensão do Departamento de Combate ao Incêndio das Áreas Aliadas de Kinûra Tôbu
Tel: 63-0136

Elaboramos, com início no mês de Janeiro, um método em que são recolhidos juntos o n°「① Bandejas e 
outros produtos de isopor」e o n° 「⑤ Recipientes e embrulhos plásticos」, porém, a partir de Abril, 
realizaremos uma alterarção onde as caixas de grande porte feitas de isopor, blocos de produtos de 
isopor e outros, deverão ser despejados não mais no「⑤ Recipientes e embrulhos plásticos」mais sim em 
outro “container” de descarregamento que será providenciado.
Aumentaremos o n° de vezes do despacho dos produtos de isopores, sendo este, 4 vezes ao mês( 1ª, 2ª, 3ª 
e 4ª semana).

Normas ao despachar os lixos recicláveis

● As embalagens e os recipientes plásticos, poderão ser despachados reunindo-os em um saco plástico, 
porém, não poderão ser inceridos de forma alguma, restos de comida, latas de gás (spray), isqueiros, etc.
● As pilhas tipo botão, por os métodos de tratamento e de recolhimento serem diferentes, favor apresentá-
las no local de comercialização das mesmas.
● Lampadas elétricas, giletes, pregos e outros, favor inseri-los no “container” de lixo-não incinerável.
● Papéis e tecidos velhos, favor não despachá-los caso esteja chovendo.

Para Informações:  Shimin Seikatu Gurupu   ramal 264

3月1日～7日　春の火災予防運動

プラスチック製容器包装の収集の変更について
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