
 

Coloque o lixo na sacola designada e na estação de coleta de lixo determinada pelo município até às 8h do dia da coleta. 
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Não 

incineráveis 

Caixas de 
palel 

Bandejas 
de isopor 

Garrafas 
pets 

Latas 

Vidros 

Lixos 
volumosos e 

Produtos 
que contém 

mercúrio 

Eletrodomésticos 

pequenos (exceto 

computadores) 

Retire completamente o 
querosene do ventilador 
térmico e aquecedor, 
retire o tanque e coloque-
o de cabeça para baixo 

Vidros e 

louças 

Espelhos 

(pequenos) 

 

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

 

Junho    Setembro  Dezembro   Março        

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

 Abril      Maio     Junho    Julho     Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro   Fevereiro   Março 

➀ lavar  

➁ Cortar e 
abrir 

 

   

➂ Secar 

➃ empacotar 
⃝ Tipos de caixas 

- Caixas de papel (leite, bebidas alcoólicas, sucos e outros 

- Caixas de palel com interior prateado 

⃝ Tipos de bandejas 
・ Recipientes para alimentos (carne, peixe, frutas e legumes)  
・ Recipiente Natto  
*  Pode ser facilmente espetado com um palito 
. 

 
  

Spray e spray de fogão 
portátil, use todo o 
conteúdo e faça um furo. 

  

 

 
 

 ➀ Retirar o  
resíduos 

➁ Lavar 

➂ Secar 

➃ Colocar 
na sacola 
designada     

pelo 
município 

➀ 
Retirar 
a tampa  
e o rótulo ➁ Lavar 

➂ Amassar 
➃ Colocar 
na sacola 
designada     

pelo 
município 

➃ Colocar 
na sacola 
designada     

pelo 
município 

 

・ As únicas garrafas PET a serem coletadas são    aquelas com a marca. (podem também ser Garrafas PET coloridas). A marca poderá ser encontrada no 
rótulo ou no fundo da garrafa.  

・ Coloque as tampas e rótulos de plástico em dias de lixos incineráveis.  
・ Galão de água não podem ser coletadas como garrafas PET. Entre em contato com o Setor de Meio Ambiente sobre o método de processamento. 
・ Coloque garrafas de PVC e aquelas com a marca     no dias de lixos incineráveis. 
 

○ Alvo ・ Latas de bebidas, como suco e cerveja 
・ Conservas  
・ Latas de leite e doces  
・ Spray de tinta, cilindros de gás 

 

・  

・  

・  

 

・Esvazie e lave bem antes de descartar.  
・Retire a tampa de plástico e jogue nos dia lixos incineráveis 
・Lata grande (que excede 13 cm de cada lado) ou muito suja, descarte-a no dia de lixos não incineráveis.  
・Em caso de dúvida, descarte no dia dos não cincineráveis  
 
・  
・  
・  
 

* separe os vidros  
coloridos das transparentes 
e coloque-em diferentes 
recipientes. 

 

Transparente  
Coloque os vidors deitatos e somente 80% da capacidade máxima Coloridas Vidros de: 

・Temperos  
・Cosméticos 
・Bebidas  
・Vinhos de ameixa  
・Remédios 

 

・Esvazie e lave bem antes de descartar.  
・ Separe a cor da garrafa conforme cor da boca da garrafa. Se a boca é transparente, é uma garrafa 

"transparente", mesmo que a superfície do corpo seja de cor.  
・A tampa de metal é no dia de lixos incineráveis e a tampa de plástico no dia de não incineráveis.  
・Para evitar perigo jogue as garrafas quebradas, brancas leitosas, vidros e louças no dia de   
  Lixos não incineráveis. 
 
・  
・ 

・ 
 

・  
・  

・  
 

 
Tubo fluorescente e Produtos à 

base de mercúrio 
Tipos 

Como descartar 
Para não quebrar, embrulhe com jhornal ou coloque 
dentro de uma caixa, coloque-o na sacola designada e 
nos locais de coltela determinada pelo município. 

Tubos 
fluorescentes 

 
Termômetro e 

Esfigmomanômetro
 de mercúrio Se quebrar, embrulhe com jornal e coloque na sacola designada pelo mnicípio.  

Objetos que excedem o gráfico 
acima Móveis de metal    Penteadeira     Tapete elétrico 

Lixos volumosos são Lixos volumosos não 
incineráveis 

(Lixos volumosos Inceineráveis)  

Tapetes e 
carpetes  

 

Colchão sem mola    Sofá 

Colchões de molas não podem ser recolhidos. Retire a mola, separe o pano, 
esponja e mola e leve-a ao centro de limpeza. Se não conseguir, peça à loja 
onde adquiriu o produto ou a um especialista para descartá-los. 
 

 
Resíduos de 
alimentos 

 

 

 

 
Amarre o colchão 
e retire o zipper 
da capa e jogue 
nos dias de  
lixos não 
incineráveis 

Disco de 
CD e DVD 

Pequena quantidade de 
madeiras e galhos. 

 

 

 

 Isopor 

Materiais de 
borracha 

Galão de 
querosene 

 

・Árvores e galhos com menos de 5 cm de diâmetro e 1 m 
de comprimento, seque antes de jogar. Maiores que 
estes, entrem em contato com a centro minicipal de 
limpeza.  
・Escorra o líquido dos resíduos de alimentos.  
・Se tiver metal que não pode ser removido, coloque-o no 

dia de lixos não incineráveis.  
・Descarte roupas e produtos de couro na caixa de coleta 

específica de roupas e produtos de couro. (Vide verso) 
・ Descarte o papel usado (inclusive papéis diversos) 

estação de coleta de lixo ou estação de coleta de papel 
usado.(Vide verso) 

 

■ Pilhas 

 Coloque-o na caixa específicas para 

pilhas, instaladas na estação de coleta  

de lixo. 

  

■ Baterias recarregáveis, baterias de  

botão, baterias de automóveis 

 Não poderá ser coletado. Retire a pilha do corpo principal 

e entregue nas lojas colaboradoras de reciclagem (vide 

verso).  

* Jamais coloque em um ponto de coleta de lixo, pois poderá 

pegar fogo no caminhão de coleta ou no centro de limpeza. 

 

Lixos 
incieráveis 

2 vezes por 

semana  

e      feira 

 

 

 

■ Use ¨completamente¨ os ingredientes da geladeira 
 O terceiro domingo de cada mês é o "Dia de Limpeza da Geladeira". Neste 
dia, use os ingredientes que tiver na geladeira. (Com isso redusirá a 
quantidade de resíduos.)  
 
■ Coma tuda a comida em festas  
30 minutos após iniciar a festa e 10 minutos antes de terminar, sente-se 
no seu lugar e saboreie a comida. Pratique o "Campanha Fujinomiya 3010" 
(Reduza quantidade de restos de comida) 
 
■ Antes de jogar fora o lixo, "drene os restos de alimentos"  
Diz-se que 80% dos lixos é composto de líquido. Dene bem antes de jogar. 
(O saco de lixo fica mais leve e evita odores desagradáveis). 
 

■ O que são ¨papéis diversos¨ 
・Papel que não seja jornais, revistas, papelão e 

pacotes de papel.  
・ Exemplo: Envelopes, anotações, guias de 

entrega, recibos, caixas vazias de filme plástico 
com lâminas, etc.  
・Tudo que contém esta marca  
 
■ Itens que não são "papéis diversos"  
・Papel com óleo, lenço de papel usado, papel 

manchado de comida, papel com goma. 
Embrulhado e com cheiro. 

・ Coloque esses papéis no dia de lixos 
incineráveis  

 

■ Como descartar ¨papéis diversos¨ 
・Caixas de papelão e sacolas pe papel, coloque dentro de 

uma sacola plástica. 
・Colabore colocando na estação de coleta de papéis do 

bairro ou envie à escola. 
・Lave e seque os copos de  

papéis e de sorvetes. 
  
* Aforma de descartar varia 
 dependendo de cada bairro, 
 portanto obedeça as regras 
 determinadas pelo  

bairro. 
  
 
 
 
 

 

 

Produtos de plástico 
(exceto garrafas pet e bandejas classificadas) 

 

 bolachas 

Sacola de 
papel 

Caixa de 
papelão 
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Óleo usado, tinta e peticidas 

Substâncias tóxicas e perigosas não podem ser 
coletados Lixo que não pode 

ser processado 
(Difícil de 
descartar) 

Lixos de atividades 
empresariais 

(Resíduos gerais de 
empresas) 

(resíduos indrustriais) 

Grande quantidade 
de lixos 

 Eletrodomésticos 
sujeito à Lei de 
Reciclagem de 

Eletrodomésticos 
(Vide verso) 

 Lixos não 
classificados 

 

 

 

 

Entulho de concreto, terra, 
areia e resíduos de construção 

Bateria 

Extintor de 
incêncio 

Pneu e 
autopeças 

Ferramentas 
agrícolas Cartucho de 

dióxido de carbono 
Resíduos de 
construção Peças de máquinas 

Gás freon 
Produtos 
usados 

Lixo associado às atividades empresariais não pode ser coletado.  
(Não é possível coletar itens que foram usados para fins semelhantes no 

passado.)   
Resíduos gerais especialmente controlados (incluindo infecciosos), resíduos 
industriais especialmente controlados e resíduos industriais não podem ser 
tratados no centro de limpeza. Pergunte a um processador profissional. 

Não é possível recolher uma grande quantidade de lixo de mudança ou 
limpeza geral uma só vez. 
Entre em contato com o centro de limpeza com antecedência e confirme a data de 
entrega designada antes de transportá-lo (gratuito) ou solicite a um empresa 
licenciada. 

TVs, condicionadores de ar, geladeiras/freezers, máquinas de 
lavar/secadoras de roupas não podem ser recolhidos. 
As peças desmontadas também não podem ser recolhidas. ) Consulte o verso para 
obter o método de processamento. É necessária a taxa de reciclagem para o 
processamento. 

Será anexado um adesivo de violação de regra. Classifique novamente. 
Se não souber separar, entre em contato com a Setor de Meio 
Ambiente. 

Recepção de lixos domésticos no 
Centro Municipal de Limpeza Feriado da coleta de lixos 

Informações sobre classificação e coleta de lixos 
PREFEITURA MUNICIPAL 

SETOR DE MEIO AMBIENTE 
TEL: 0544-22-1137 

Informações sobre a recepção de lixos 
CENTRO MUNICIPAL DE LIMPEZA 

TEL: 0544-58-2667 

Feriado no 
Centro Municipal de Limpeza 

Data e horário de recepção 

2ª～6a feira 
Centro 

Municipal de 
Limpeza 

Sábado e 3º domingo 
Centro Municipal de 

Limpeza 

Maio: 04 (5ª) ～ 06 (sábado)   
Novembro: 03 (6ª) ～ 04 (sábado)  
Janeiro: 01 (2ª) ～ 03 (4ª) 
 

Centro Municipal de Limpeza 

Domingo (exceto no 3º domingo do mês) 
Maio: 04 (5ª) ～ 06 (sábado)   
Novembro: 03 (6ª) ～ 04 (sábado)  
30 dez. das 12:00h ～ 03 de janeiro 
 

Centro Municipal de Limpeza Há também uma versão em idioma estrangeiro (inglês, espanhol, português, chinês, coreano) e uma 
versão em japonês fácil do itinerário de coleta de lixo. Entre em contato com o Setor de Meio Ambiente. 

Detalhes sobre como coletar papel e roupas usadas nas bases e como descartar 
eletrodomésticos sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos estão postados 
no verso.  
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Guarda-chuva   Impressora domestica   Bicicleta 

Poderá solicitar o documennto de identificação para 
conferir o endereço. 
 

10・24 15・29 10・24 26 25 7・28 9・23 25 12・26 15・29 25 13・27 
・ Apague os dados do seu computador e leve-os ao centro de limpeza.  
・ Enrole vidro, louças, facas de cozinha, etc. em papel ou pano para evitar perigo. 
・ Retire as baterias, baterias recarregáveis e baterias antes de descartá-las.  
・ Verifique na parte de trás como apagar o ventilador térmico, o fogão e o isqueiro descartável 
・ Os cartuchos de dióxido de carbono não podem ser coletados. Entre em contato com a Divisão de Meio 

Ambiente e consulte o método de processamento. 
 

17 22 17 19 18 21 16 18 19 22 18 20 

3 8 3・31 5 4  2 4 5 8 4 6 

3・17 8・22 3・17・31 5・19 4・18 21 2・16 4・18 5・19 8・22 4・18 6・20 

24 29 24 26 25 28 23  26 29 25 27 

10 15 10 12 11 7 9 11 12 15 11 13 

12 11 11 11 

CALENDÁRIO DE COLETA DE LIXO DO ANO FISCAL 2023 (R.4) 
SEGUNDA 

FEIRA 

ポルトガル語 

月曜日 

Colabore com a coleta de ¨papéis diversos¨ ! ! Reduza o desperdício de alimentos com o 
movimento 3 completamente ¨3-kiri¨  ! ! 

 


