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◆  Cuidados a serem tomados ao jogar o lixo:

  ① O lixo deve ser levado aos locais determinados para coleta, no dia determinado até às 8:30 h 

da manhã. Normalmente não tem placa indicadora, portanto informe-se com algum vizinho.

  ②O dia de jogar o lixo varia conforme o bairro. Confi ra os dias e o tipo de lixo no calendário 

do lixo de seu bairro (CLEAN CALENDAR). O calendário é enviado pelo correio a aqueles 

que fi zerem o registro de estrangeiro. Poderá também ser retirado diretamente nos centros de 

atendimento e na prefeitura　Kankyou-Bu Gyoumu-Ka 5º. Andar  Tel. 61-4136.

  ③ Utilizar sacos plásticos transparentes ou semi-transparentes.

◆COMO JOGAR O LIXO:

   - Conforme o calendário de limpeza (Clean Calendar), do seu bairro e Guia de Lixos.

a)  LIXO QUEIMÁVEL (Moyasu gomi)  2 vezes por semana.

Restos de comidas, madeiras, materiais em couro não recicláveis, papéis. 

- Lixo de cozinha (deixar escorrer bem o líquido antes de jogar).

- Óleo de cozinha (deverá ser coagulado com produto próprio ou absorvido em papel).

- Fraldas (retirar as fezes antes de jogar).

b)  LIXO PLÁSTICO ( Purasuchikku gomi) 　Todas às quartas-feiras

 Filme de PVC(Rappu), sacos de arroz, biscoitos, pão, vasilhames de “obento”, pacote 

de ovos, isopor, polietileno, etc.

Todos os materiais com a marca ao lado são 

considerados lixo plástico, com exceção da garrafa PET. 

＊ Lave e retire o resto de alimento etc, antes de jogá-lo.

＊ Plástico junto com metais, madeira, etc que não dá para separar, jogar como lixo 

quebrável.

c)  LIXO QUEBRÁVEL (Kowasu gomi) 1 vez por mês

- Lâmpadas (incandescente), pilha que não contenha mercúrio, brinquedo, relógio, 

rádio, termômetro digital, torradeira elétrica, garrafa térmica, secador de cabelo, 

emplasto descartável (kairo), bota de borracha, bichinho de pelúcia, espelho, material              

metálico que não caiba na caixa de coleta de vidros e latas, produtos elétricos que não  

são considerados lixos de grande porte, etc.

10. COLETA DE LIXO
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d) LIXO GRANDE (Ookina Gomi) Coleta individual e cobrada.

- Ítens especifi cados: microondas, tapete, colchão, cobertor, cama, mesa, cadeira, 

bicicleta, móveis em geral etc.

      ※ Aparelhos elétricos, à gás ou a querosene com um dos lados maior que 60cm, ou outro 

objeto com um dos lados maior que 120 cm, também são considerados lixo grande.

      ※ Os objetos menores do que tamanho citado acima, são considerados lixo quebrável.

① O lixo grande será coletado porta a porta, e SERÁ COBRADO A TAXA DE COLETA.

      Solicitar com uma semana de antecedência, ligando para a Central de Recepção para 

Coleta Individual pelo Tel. 69-0530.  (Máximo 5 itens/mês por família)

      ※ Adquirir os adesivos próprios no valor total da taxa, em lojas autorizadas, preencher 

o nome do solicitante, colar o adesivo no objeto e deixar no dia/hora e local 

combinado.

② Se o lixo grande for levado pelo próprio, será ISENTO DE TAXA. 

    1 46-5304  Segunda à sexta e domingo (Para levar aos domingos é necessário fazer 

a solicitação antecipada)

Sábados e feriados é fechado, não podendo levar o lixo.

        CENTRO DE RECICLAGEM (Shigenka Center) Bairro Toei-cho Aza Nishi 530

※ Não serão aceitos os 4 tipos de eletrodomésticos: TELEVISÃO(cristal líquido, 

plasma), GELADEIRA e Freeser, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA(secadora de roupa) 

e AR CONDICIONADO e também computadores.

③ Como se desfazer de: Televisão, geladeira/freezer, máquina de lavar roupas e ar 

condicionado ver na pag.41, E como jogar computador na pag.41

e)  LIXOS NOCIVOS  (Yugai Gomi)

Lâmpadas fl uorescentes e outros  (Keikouto Nado) 1 vez por mês.

- Isqueiro, tubo de gás portátil e latas de spray, utilizar todo o produto retirando todo o gás.

- Lâmpadas fl uorescentes colocar em sacos separados dos ítens acima.

- Termômetro e pilhas que não contém mercúrio, classifi car como lixo quebrável. A 

maioria das pilhas não contém mercúrio. Está escrito, tendo escrito “水銀0” (mercúrio 

Zero) na pilha.

f)  LIXO RECICLÁVEL (Shigen Gomi).

① Garrafas de vidro e latas, colocar nas caixas coletoras (BIN KAN BOX), 

instaladas nos bairros. 

-Tampinhas de garrafa de cerveja, lata de tinta, etc. são lixo quebrável.

- Lave o interior das latas e garrafas. (Não amasse as latas)

② Jornais, revistas, panfl etos, caixa de papelão e caixa de leite, deverão ser     

amarrados separadamente.

- Utilize a coleta de materiais recicláveis (Haihin Kaishuu) do bairro. 

- Levar ao Centro de Reciclagem (Jusco Minami ou Apita Mukaiyama, Fureai Coopo 

A~zu/Muro-cho) 



A tampa é
lixo plástico
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③ Panos (1 x mês) roupas de todas as espécies, lençóis, cortinas, etc. 

 - Poderá ser jogado no mesmo dia de lixo nocivo (fl uorescente e spray), mas em sacos 

separados.

- Materias sujos ou molhados jogar no lixo queimável.

- As roupas podem ser levadas na coleta de reciclagem do bairro (Haihin Kaishu), 

e no Centro de Reciclagem (Jusco Minami, Apita Mukaiyama, Fureai Coopo 

A~zu/Muro-cho).

④ As garrafas PET (são garrafas plásticas de bebidas como chá, água mineral, sucos e 

refrigerantes, bebida que contém álcool, shoyu, etc). Coletores específi cos para garrafas 

PET, instalado nos supermercados, centros comunitários e lojas de conveniência 

(Levar em horário comercial).

※ Somente as garrafas com essa marca

são consideradas PET. As garrafas que 

não contém a marca à direita, jogar como lixo plástico.

※ Cuidados a serem tomados antes de jogar:
1.Tirar a tampa. 2. Lave o seu interior. 3. Esmagar c/ os pés.

g)  LIXO PARA ENTERRAR  (UMERU GOMI)   1 vez por mês

 - Tigela, prato, concreto, vidro, cinzeiro, etc.  

※ Não é possível jogar na estação de lixo※

① Lixo de difícil processamento: (a prefeitura não processa esse tipo de lixo)

   Pneus, bateria de carro, extintor, bujão de gás propano, óleo usado, querosene, tinta de 

parede, tíner, produtos químicos agrícolas, medicamento fortes, moto, carro, piano, barco.

   - Solicitar o processamento do lixo nas lojas onde foram adquiridas.

② Grande quantidade de lixo: (lixo residencial)

   Em casos de lixo esporádico de mudança, limpeza de fi nal de ano e podagem de árvores, 

separe por categorias e leve ao órgão municipal.

※Madeiras e galhos em geral, não são considerados lixo grande. Para levar, é necessário cortá-lo 

em tamanho de menos de 120 cm de comprimento por 30 cm de largura. 



4 tipos de Eletrodom. Quando não for possível solicitar nas lojas

Regra

Recolhimento

Quando solicitar na loja:
Pagar a taxa de reciclagem
e a taxa de recolhimento.

Quando levar direto às 
Estações de Reciclagem:
Pagar a taxa de reciclagem

no correio.

Quando solicitar na
prefeitura :

Pagar a taxa de reciclagem
no correio. E na taxa de 

recolhimento no “konbini”.

Verificar o local conforme 
a marca do seu PC

No dia da coleta será
necessário estar presente

BENIKYU SHOTEN
Jinno Shinden-cho Aza Chino Wari 12
Tel 0532-32-8888
・Epotec ・Touho gas
・LG Denshi Japan ・Morita Denkou
・Corona ・Nihon Samsung
・Matsushita ・Daikin Kougyou
・Toshiba ・Outros

NIHON TSUUN Toyohashi Shiten
Kitajima-cho Aza Nakagawa Hara 141-2
Tel 0532-52-6378
・Aiwa ・Fujitsu General
・NEC ・Funai Denki
・Sanyo ・Mitsubishi Jukou
・GE(ar cond.) ・Mitsubishi Denki
・Sharp ・Ryohin Keikaku
・Sony, Hitachi ・Rinnay, Outros

Local separado por marca
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◆  Como se desfazer de Computadores.

Solicite para o próprio fabricante do computador. 

※ É necessário pagar uma taxa de reciclagem para jogar o computador.

※ A forma de solicitar o recolhimento depende da marca de fabricação e loja. Favor pesquisar 

na homepage de cada marca, ou se informar no contato abaixo. 

Computadores 3R Suishin Center  URL  http://www.pc3r.jp 

Tel. 03-5282-7685    Fax 03-3233-6091

◆  Para desfazer dos 4 tipos de eletromésticos 

Centro de Bilhetes de Reciclagem de Eletrodomésticos  Tel. 0120-31-9640

A reciclagem é feita conforme as marcas dos eletrodomésticos.

※ A taxa de reciclagem pode variar conforme a marca do produto, favor solicitar informações 

nas lojas de eletromésticos ou no Centro de Bilhete de Reciclagem de Eletromésticos.

■ Para se desfazer dos 4 ítens de eletromésticos, escolha entre as 3 opções abaixo:




