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O protagonista é você ! 
GOMIZERO Toyohashi.

Nos anos 70, durante o grande 
desenvolvimento da economia, foi 
realizado a manutenção das trilhas 
das montanhas da redondeza de 
Toyohashi, mas com o aumento de 
usuários, começou a aparecer uma 
grande quantidade de lixo jogado no 
caminho. Com isso, o Sr. Hisao 
Natsume, presidente da Associação 
de Alpinismo de Toyohashi, levando
em consideração o pensamento 
"Levar o seu lixo para casa faz 
parte das boas maneiras dos alpinistas, e isso se aplica também à 
sociedade", propôs à prefeitura a promoção da Campanha do 530, 
com base ao slogan "Vamos levar o seu lixo para casa."
A prefeitura de Toyohashi recebeu a proposta, e criou o Grupo 
Informativo para a Promoção da Campanha do 530 (atual Conselho 
Ambiental da Campanha do 530), visando uma campanha que 
englobe todos os munícipes. E no dia 11 de novembro de 1975 foi 
realizada a 1ª atividade da Campanha do 530, envolvendo os 
munícipes de Toyohashi. Com o tempo, devido ao fácil slogan "530 
(G0MIZERO)" , e ao fato de ser uma atividade simples, que qualquer 
um possa participar a qualquer momento, a campanha se estendeu 
para outros municípios, províncias e assim, ao Japão inteiro. 

Os 10 dias que incluem o dia do 530 (30 de maio) na 
primavera, e o dia dos munícipes de Toyohashi (11 de 
novembro) no outono, é o período estabelecido para realizar as 
atividades práticas da Campanha do 530 em todo o município 
de Toyohashi.

O Conselho Ambiental da Campanha do 530 (530 Undou 
Kankyou Kyougikai) está recrutando membros para 
participar e colaborar com as atividades. Taxa anual de 
10,000 ienes por cota para empresas ou grupos, e 500 
ienes por cota para indivíduos particulares. 
Poderá se inscrever no escritório do Conselho ou pela homepage.

Distribuição do "saco de lixo 
do 530" com a estampa da 
flor de azaléa, 
flor símbolo 
de Toyohashi.

Realizados na estação de 
Toyohashi e em vários 
locais do município, 
contando com a 
participação de voluntários 
e membros do Conselho 
Ambiental da Campanha do 
530.

Chamada da Campanha do 530

Realização da "Operação Grande Limpeza"

A Campanha do 530 é uma campanha para 

preservar o meio ambiente, que usando o 

trocadilho  53 (GOMI＝lixo) e 0 (ZERO), não 

apenas incentiva a "Recolher o Lixo", mas também 

a "Não Jogar o Lixo".

Símbolo da Campanha do 530
Escolhido entre os 287 símbolos sugeridos 

pelos canditatos do Japão inteiro. Representa 

o gesto de recolher o lixo com a mão, 

estendendo o círculo da campanha e 

utilizando o trocadilho do 530. 

Saco de lixo estampado do 530

Sr. Hisao Natsume

Estação de Toyohashi Marisma do Shiokawa Higata

Parque Sougou Sports Kouen

TON TON (Mascote do 530)

ORIGEM DA CAMPANHA DO 530

Recrutamento de membros para o 530

PROJETO RELACIONADO ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS 
PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Meta: Cidade do 530
GOMIZERO



Meta e Principais Atividades do Conselho

Sobre o Conselho Ambiental do 530

Com a promulgação da Lei que promove a formação da 
sociedade do tipo circulatória (Junkangata Shakai Keisei 
Suisin-Hou) em maio de 2000, o município de Toyohashi 
também passou a reforçar a necessidade de promover medidas 
voltadas à sociedade do tipo circulatória (que não desperdiça e 
recicla os recursos naturais). Em Toyohashi nessa época , 
haviam 4 grupos (Grupo Informativo para a Promoção da 
Campanha do 530, Círculo de preservação do Canal de Muro, 
Conselho de Promoção para 
Poupar Energia e Recursos) 
com diferentes perspectivas
e metas, mas por ter o objetivo 
em comum de preservar o meio 
ambiente, integraram-se em 
abril de 2002, onde deu início 
ao "Conselho Ambiental da 
Campanha do 530". 

Pedido para economizar a energia no verão e inverno. Realização de educação ambiental às crianças de 

pré-escolares, para desenvolverem o "Costume de 

separar os lixos", "Espírito para não jogar o lixo na 

rua", etc.

O aprendizado é passado  de 2 maneiras: através 

de teatro, com a participação das próprias crianças 

e vídeo educativo.

Monumento do 530

Apelo para economizar o uso de energia no inverno

Realização do controle de manutenção 

das placas do 530, instalados nos 

vários locais do município.

Controle de manutenção das placas do 530 Realização do concurso para divulgação (2014～2018)

Placa do 530

Vídeo de educação ambiental

Concurso de desenhos em 

quadrinho que incentivam o 

"Espírito para não jogar o lixo" 

Concurso de MANGÁ

Concurso de vídeo de coreografia da 

música tema da campanha do 530: 

"Pika Pika ☆ Kirarin"

Concurso de vídeos de dança

Concurso de obras de vídeo que 

fazem pensar sobre o meio ambiente.

Concurso de filmagem curta

Atividades para esclarecer sobre o controle de ocorrência de lixo

Atividades para esclarecer sobre e propagar a Campanha do 530

Mês que promove a redução de lixo,
Campanha da redução do lixo

Realização da Festa Ambiental da cidade do 530

Pôster explicativo

Realizado com o intuito de aprofundar o conhecimento e 

compreensão em relação ao meio ambiente, redução do lixo, etc. 

Além dos eventos da prefeitura, há exposições dos membros do 

530, bazares dos munícipes de Toyohashi, e outros.

Apelo à redução de lixo criando 

e exibindo pôsteres explicativos.

Atividades realizadas para alcançar a meta

Meta
Cidade do 530 que não produz lixo

Cidade do 530 que recolhe o lixo

Cidade do 530 que valoriza os recursos naturais

Cidade do 530 que realiza estudos ambientais

Principais Atividades
Esclarecer sobre e propagar a Campanha do 530

 Esclarecer sobre o controle de ocorrência do lixo

Atividades práticas voltadas à preservação ambiental

Esclarecer e consolidar a consciência de economia de uso de energia e recursos naturais

Estudo e educação ambiental

Atividades para esclarecer e consolidar
a consciência de economia de uso de

energia e recursos naturais

Atividades relacionadas ao
estudo e à educação ambiental

Teatro com a participação de
crianças pré-escolares


