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Cidade de Sakaki

SDGs Proporcionar - Devemos encarar o lixo e vamos mudar o futuro
◇ Vamos utilizar a recuperação de lixo reciclável 
　　〜 Vamos separar os lixos recicláveis dos resíduos para serem descartados 〜
　　(os recicláveis são postados nas páginas 5 ~10)
●  Vamos utilizar a recuperação de lixo prejudicial, 1 vez na semana descarte de recipientes ・ embalagens plásticas ・ papel ・ 

tecido,  e  1 vez no mês ・ latas・garrafas ・ PET . (Para a data de coleta, verifique a tabela do plano de coleta de lixo reciclável)

● Aproveite a coleta de domingo duas vezes no mês. (Os dias, verifique a tabela do plano de coleta de lixo reciclável)

● Em alguns distritos, associação PTA e grupos de apoios estão recolhendo os lixos recicláveis, por isso pedimos sua cooperação.

● �Instalamos uma caixa de papel de reciclagem, no estacionamento do lado sul da prefeitura, os todos os dias 
(incluindo sábados, domingos e feriados) das 8:30h ~ 17:00h.

Foi editado no ano Reiwa 3
【ポルトガル語版】

Como reduzir, separar 
e colocar os lixos 

recicláveis

Versão preservada
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Lixo incinerável

O que pode jogar Cuidado na hora de jogar 

Deve separar o lixo incinerável e lixo reciclável

Deve levar ao ponto de coleta até as 8:00h
■ �Dia de coleta / A coleta de lixo são duas vezes por semana・

Verifique os dias na tabela do plano de coleta de lixo.

①  Colocar objeto incombustíveis em saco de (lixo não 
incinerável) determinado pela cidade.

● Escrever seu nome com tinta à base de óleo.
● O peso deve ser menos de 5kg,
●  Se não puder colocar no saco de lixo determinado, 

como árvores de jardim e futons, leve-o diretamente ao 
incinerador (consulte a contracapa) ou descarte-o como 
lixo de grandes volumes (consulte a página 13).

② Escorra a água na hora de jogar o lixo de cozinha
　� ※ Consulte a página 3 para saber como reduzir o lixo.

③ Levar o lixo até as 8:00h do dia da coleta

Recipientes e embalagens de plástico, papel・ tecido, são lixos recicláveis importantes e  não são 

lixos incinerável. Transforme em reciclável importante e reduza a quantidade de lixo incinerável.

■ Local de coleta / Ponto de coleta de lixo incinerável

★  As coisas que não couberem no saco de lixo determinado pela cidade ou que pesem mais de 5 kg, devem ser levados 
diretamente ao incinerador (veja a contracapa) ou descartados como lixo de grandes volumes. (veja a página 13).

坂城町指定
可燃物（燃えるごみ）専用袋
氏名

大

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

Lixo 
incinerável

Lixo de cozinha O que utiliza diariamente

Outros

Papel・tecido que não podem ser reciclados

◆ Escorra bem a água
　( Consulte a página 3 para saber como 

reduzir o lixo de cozinha.)　

◆ Remover as peças metálicas
◆ Árvores de jardim com menos de 10cm 
※�Há também um método (cobrado) da empresa de coleta de 

reciclagem de compostagem e plantas.

◆ Jogue a sujeira das fraldas de papel no vaso sanitário

◆ Consulte as páginas 9・10 para tipo de papel e tecidos.

A sobra de comida, conchas, farelo de sake , etc

Artigos de couro・sapatos・árvores de jardim・folhas caidas・
grama・brinquedos・bichos de pelúcia・Futon・tapete (tamanho 
que cabe no saco de lixo determinado) fitas de vídeo・fitas 
cassete・ CD・DVD, etc.

Fraldas de papel, bolsas de gelo, talheres de plástico, baldes, vasos de flores (de plástico), etc.

Papel sujo・papel carbono・papel térmico (recibo・ papel de fax, etc.), fotografias・casaco・roupa 
de esqui, etc.

Tipo de papel・PanosRecipientes e embalagens de plástico

◆ Para obter detalhes, consulte as páginas 9・ 10.◆ Para obter detalhes, consulte as páginas 7 ・ 8.

Jornais, folhetos de inserção de jornais, revistas・livros, artigos diversos, 
papelão, embalagens de papel, panos (camisetas, etc.), etc.

Garrafas, copos, bandejas, sacolas plásticas, 
isopor, sacolas de compras, etc. 

Não esqueça de 
escrever o nome

さかき　たろう
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Lixo não incinerável

Cuidado na hora de jogar o lixo

O que pode jogar

■Data de coleta / uma vez no mês
■ Local de coleta / Ponto de coleta de lixo não incinerável

Data de coleta, consultar o plano de coleta de lixo  / recicláveis.

★�Coisas que não cabem no saco de lixo determinado pela cidade e 
pesam mais de 5kg, será como o「lixo de grande volume」 (página 13)."

★Jogar os pequenos eletrodomésticos usados para a coleta gratuita de eletrodomésticos pequenos. (Consulte a página 11)

◆  Isole a bateria de moedas com fita celofane, etc.
◆  Certificar se o isqueiro esta vazio, pois pode causar incêndio.
※ �Pilhas・lâmpadas fluorescentes são resíduos prejudiciais 

(consulte a página 6)

◆ Para todos os tipos 
de latas de spray, 
como sprays de 
cabelo, inseticidas 
(página 5).

◆ Espelho para lixo 
nocivo (página 6)

※ �Enrole lâminas 
e facas em 
papel e 
escreva�「刃物」

※ �Retirar o cortador 
da caixa de 
alumínio e colocar 
como 「papel duro」

※ �Jogar o vinil・ 
pano como lixo 
incinerável  

Colocar objeto incombustíveis 
em saco de (lixo não incinerável) 
determinado pela cidade.
● Se colocar em saco que não sejam os 

sacos de lixo determinado pela cidade 
não podem ser coletados.

● Precisa preencher seu nome com 
caneta tinta à base de óleo.

●O peso deve ser menos de  5 kg 

Como deve diminuir o lixo de cozinha
①  Drenagem:Lixo de cozinha contém uma grande quantidade de água. 

Drenar bem  ajudará a  reduzir a água e quantidade de resíduos, e também 
melhorará a eficiência de combustão do incinerador. 

②  Não jogue fora os alimentos não vencidos ainda e deve utilizar até que 
expiraram o prazo, compre o minimo para para não precisar jogar.

③ Vamos fazer o suficiente para comer:  não deixar sobras. Se sobrar, guarde no freezer.

Como reduzir o lixo
・ Não comprar as coisas que não é 

necessárias.
・ Traga sua própria bolsa e recuse 

embalagens desnecessárias
・ Escolha corretamente produtos 

ecologicos
・Não desperdice os alimentos 

Reutilizar (Use repetidamente)
・�Consertar e utilizar para outras 

finalidades
・�Não jogue fora o que não precisa e 

dê para as pessoas que precisam
・�Uso prioritário de produtos reutilizados

Reciclar (reaproveitar)
・Classificação completa
・ Participar de coleta de grupo 

(associação de apoi, PTA, etc.)

Ética significa 「ética ・ moral」, e consumo ética significa 
escolher produtos e serviços que sejam favorável às pessoas, à 
sociedade e ao meio ambiente.

◇  Consumo 
ecologicamente correto

� ・Tenha em mente a aquisição sustentável 
 ・�Selecionar produtos de madeira・

papel que levem à conservação da floresta

◇  Consumo que considera as pessoas e a sociedade
� ・�Feira comercial : Escolher os produtos (que comercializam 

continuamente os produtos fabricados em países em 
desenvolvimento com preços razoáveis)

� ・Compre produtos no workshops de bem-estar
� ・Escolha produtos de doações

◇ Consumo favorável à comunidade
 ・Faça compras da produção local e no comércio local.　　
� ・�Apoio ao consumo (comprar os produtos da áreas 

atingidas pelo desastre e da áreas que sofreram 
com rumores prejudiciais )

Com os 3R (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) . Vamos praticar o 
consumo ético e vamos proteger e cuidar o nosso universo.

Coisas que são fáceis de cometer erros

Deve levar ao ponto de coleta até as 8:00h

Sistema de subsídio de compra de triturador de 
resíduos alimentares・recipiente de compostagem 
Existe um sistema de subsídio para a compra de trituradores de resíduos de alimentos e 
recipientes de compostagem. Nós subsidiaremos metade do preço de compra (até 50.000 
ienes). formulário de inscrição, nota fiscal (não recibo) e uma foto de perto・vista distante. Por 
favor, entre em contato com a Divisão de Meio Ambiente dos Residentes da Prefeitura.

Compostagem fácil com adubo de papelão
Também recomendamos a compostagem usando「adubo de papelão」, e fácil 
de fazer usando o papelão de casa.

Lixo não incinerável
Como deve diminuir o lixo de cozinha

3R
s

・Consum
o ético

Cerâmica

Metais・ Alumínio

3R Consumo ético

Vidros Tintas・Latas de tintas

Outros

◆ �Embrulhe itens 
quebrados em papel 
e escrever「割れ物」.

◆   Embrulhe itens quebrados em 
papel e escrever 「割れ物」.

◆  Separar tampas e tampinhas 
de acordo com o material

◆  Deve furar a lata de spray usadas
※  Para sobra de tinta, contactar o revendedor 

ou um especialista (consulte a página 14).
　 No caso de pequena quantidade, absorva 

com papel ou pano・transforme em lixo 
incinerável.

Louças (Bule de chá, 
xícara de chá, pratos, etc.)

Papel de aluminio ・ferragens

Mamadeiras・copos・vidros・frascos de 
cosméticos (excepto transparentes・

castanhos), vidro liso

Galão de tinta・Lata de tinta・Lata de spray de tinta

Baterias de moedas・lâmpadas・lâmpadas LED・cairo・ lâmpadas 
incandescentes・itto-kans (galão de aço)・ isqueiros

坂城町指定
不燃物専用袋
氏名

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

Não esqueça de 
colocar o seu nome

Vamos praticar 『3 Kiri』

Vamos fazer compostagem com lixo de cozinha.

Perigo

さかき　たろう



5 6

Latas・garrafas・garrafas PET

O que pode jogar Cuidado na hora de jogar 

O que não podem ser coletados

 Data de coleta do distrito / uma vez por mês
 Local determinado da coleta / Ponto de coleta de recicláveis
 Reciclagem de domingo / Duas vezes por mês (consulte a página 15)

①  Lavar com  água,  latas, 
garrafas e garrafas PET
●  Remover a tampa, a rolhas・rolhas da garrafa 

de vinho e o rótulo da garrafa PET. Descarte 
a tampa de metal remover como 「lixo não 
incinerável」, e as tampas e rótulos de plástico 
como 「recipientes e embalagens de plástico」.

●  Antes de jogar, precisa fazer furos e esmagá-
los as latas de spray, cilindros de cassete, 
etc. Além disso, precisa remover o botão de 
pulverização. Colocar os botões e tampas de 
plástico como "recipientes e embalagens de 
plástico". 

● �Deve devolver as garrafas de cerveja e 
garrafas de leite para a loja como garrafas 
recicladas. (Se não puder devolver na loja, 
levar para o ponto de coleta.)

②  Amassar as latas e 
garrafas PET" 

③  Não colocar no saco, deve colocar 
direto na caixa plastico de coleta. (As 
garrafas são divididas em três cores)

Resíduos prejudiciais, como pilhas secas・
tubos de lâmpadas fluorescentes

O que pode jogar

Tipo de pilha ou bateria
Tubo de lâmpada fluorescente

Coisas que são fáceis de cometer erros

Cuidado na hora de jogar 

Datas para coleta ・local de coleta, consultar  o plano de coleta de lixo reciclável.

●Pilha
●Termômetro
●Espelho 
●�Almofada de carimbo vermelho 

(que usa mercúrio)

Latas

・garrafas

・garrafas PET

Lixo prejudicial

◆  Descarte frascos de cosméticos não transparentes・
marrons como lixo não incinerável

◆  Embrulhe a garrafa quebrada em papel, e escrever
「割れ物」 e jogar como lixo não incinerável.※ Latas de tinta・tinta, etc. vão para o lixo não incinerável (página 4)

Latas Garrafas

Garrafas PET 

Latas de bebidas・alimentos (latas de suco・licor, latas de óleo 
de salada, alimentos enlatados, latas de chá, confeitaria・algas 
marinhas) Lata de spray・cilindro de gás tipo cassete (Cosméticos・
produtos para cabelo・latas de spray de inseticidas, etc.) 

Garrafas vazias,como  (suco・temperos・bebidas alcoólicas・
frascos de cosméticos (transparentes・marrons), remédios 
caseiros, etc.) menos garrafa de 1,8 litros.

Sucos・bebidas alcoólicas・temperos, etc.

Garrafa 
PET (fundo 
rebaixado e 
redondo no 

meio)

Garrafas (PVC), 
com  (fundo plano 

e sem círculo) 
menos as garrafas 

PET

Para「Recipientes e embalagens de plástico」

※ Tenha cuidado ao 
fazer furos.

Botão de pulverização

◎Latas vazias de metal menor do que um galão

●Garrafa de defensivos agrícolas⇒「Lixo que não pode ser recolhido」�(página 14)

●Copo de vidro
●Frascos de cosméticos que não sejam transparentes e marrom
●Garrafas quebradas　●Tampa metálica
●Latas de tinta・tinta, etc.
●Garrafas de outros produtos químicos・tintas etc.
●Garrafa com odor forte ・que não sai sujeira

◎ �Garrafas PET com a 
indicação escrita

◎ � Exis tem as garrafas de PVC.
semelhante às garrafas PET, 

　��Para jogar as garrafas (PVC) como 
「recipientes e embalagens de 
plásticos」menos as garrafas PET

◎ � Para jogar as garrafas de óleo・
detergente, etc, omo 「recipientes e 
embalagens de plástico」.   

 ※ �Sobre a baterias de botão e baterias recarregáveis, deve levar para 
uma loja de parceria da reciclagem.

Tubo de 
cilindro

Tipo de 
lâmpada

Tipo U Tipo duplo

● �Tubo reto (cano)

● �Tubo redondo(cano)

●Outros tubos

・�Lâmpadas LED, lâmpadas incandescentes, 
baterias tipo moeda (isoladas), lâmpadas 
　⇒"Lixo não incinerável" (página 4)
・�Pilhas de botão・baterias recarregáveis (isolar) 

(bateria de níquel-cádmio・bateria de níquel-
hidreto metálico bateria de íon de lítio) 

A bateria de 
níquel-cádmio

Bateria de 
níquel-hidreto 
metálico

Lítio, 
bateria de 
íons

　⇒�Loja de reciclagem,「 lixo que não pode ser coletado」
(página 14) "

Tipo reto Tipo redondo Outros tipos

Coloque as pilhas na 「caixa de coleta 
de pilhas」 no local determinado1

2

3

Separar todos os tipos de tubos, lâmpada fluorescente como tubos 
retos, tubos redondos e outros tubos e colocar dentro da 「caixa de 
coleta de lâmpadas fluorescentes」 no local determinado.
※  No entanto, se estiver quebrado em pedaços pequenos, 

coloque-o em uma sacola transparente e descarte-o.

O lixo que usa mercúrio como almofada de tinta 
vermelha para carimbo,termômetros e espelhos, deve 
ser colocado na 「Caixa de coleta de lixo prejudicial」.

有
害
ご
み

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

乾
電
池

⇒ Para 「Lixo não 
incinerável」 
(página 4)

酒
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Recipientes e embalagens de plástico
■ Data de coleta do distrito / uma vez por semana
■ Local determinado da coleta / Ponto de coleta de recicláveis
■ Reciclagem de domingo / Duas vezes por mês (consulte a página 15)

Datas para coleta・local de coleta,consulte o plano de coleta de lixo・reciclável.

Os seguintes não são「recipientes e embalagens de plástico」

①   Se houver algo que não seja 
plástico, como um adesivo de 
etiqueta de preço, remover o 
máximo possível.

②   Lave ou limpe a sujeira com água. (Aqueles que 
não consegue tirar a sujeira e cheiro forte vão 
para o lixo incinerável) "

③  Saco de lanche ou tampa de pudim,  vinil na 
frente e papel alumínio no verso, colocar como

「recipiente ou embalagem de plástico」.

④  No dia da coleta, colocar na 「caixa de coleta」.

O que é embalagem de 
recipiente de plástico?
São os 「recipientes」 e 「embalagens」 
de plástico que continham os produtos.

Esta marca é 
um marco

O que pode jogar

Coisas que são fáceis de cometer erros

Cuidado na hora de jogar 

Recipientes e embalagens 
de plástico

Recipientes de alimentos, pacotes de ovos, pacotes de 
escova de dentes, etc.

※  Verifique o símbolo de reciclagem no 
produto,  de 「papel」, para 「tipo de papel」 
(páginas 9 e 10) " 

×�Recipientes e sacos de armazenamento de alimentos
×Sobre vasilha de obento
×Colher de plástico (garfo)
×Canudo
×Tapete plástico de piquenique
×Mangueira
×Escova de dente
×Cabide de plástico
×Balde
×Caixa de DVD e disco CD
×Fita cassete
×Brinquedos
×Capa de roupa de lavanderia
×�Corda de nylon / faixa de embalagem
×Vaso de flores

● Isqueiros descartáveis

※  Existem 「papel」 e 「plástico」 
dependendo do produto.

　 Prec isa  ver i f icar  a  marca 
de reciclagem do produto, o 
「Papel」 para「Tipo de papel」.  
(páginas 9 e 10)

Tubo de pasta de dente, maionese, etc. Óleo de cozinha, detergente, xampu, frascos de colírio, etc.

Tampas de garrafas PET, redes de frutas, caixas de isopor, materiais plásticos de amortecimento, etc.

Pacotes de alimentos, sacolas plásticas, 
plasticos de embalagens, embalagem de 
produtos. Rótulos de garrafas PET, etc."

Copo・Pacote・Bandeja

Tipo de tubos Garrafas plásticas

Outros (aqueles sem marca plástica)

Tipos de pacotes

Produtos plásticos para Lixo 
incinerável" (página 1) "

Usar até final 「Lixo 
não incinerável」 
(página 4)

Tampa e recipiente de macarrão de copo

Perigo
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Papel ・ Pano
■ Data da coleta do distrito / 4 vezes por mês
■ Local determinado da coleta / Ponto de coleta de recicláveis
■ Reciclagem de domingo / Duas vezes por mês (consulte a página 15)
■ Caixa de reciclagem ※ Excluindo tecidos (ver página 26)
　　Datas para coleta ・local de coleta, consulte o plano de coleta de lixo・reciclável.

O que pode jogar

Cuidado na hora de jogar

Papel diversos

Caixas de papel

Tipo de copos
Tipo de tampa

Outros

Papel de presente

Pacote de papel com folha de alumínio

Papel 

・ Pano

Jornal velho

Panos

Panfleto dentro do jornal Revistas・Livros・livros de manga(gibis)・agendas 

× O que não podem ser colocados como 
tecido de algodão

Caixa de papelão Pacote de papel

Diversos�(incluindo�recipientes�de�papel�e�embalagens) Recipientes de papel e 
embalagens com esta marca 

Envelopes・postais・invólucros・papel de cópia・papel 
para memorandos・folhetos que não sejam panfletos de 
jornais (mala direta), etc.

Confeitaria・cosméticos・cigarros・caixas de lenços de papel, etc.

Papel de presente・papel de embrulho

Copos de sorvete・recipientes de papel para macarrão intantâneo, etc.

A tampa do recipiente de macarrão tipo copo・tampa interna da caixa de 
confeitaria, etc.

Caixa de saquê・de sopa, etc.

Saco de papel・bandeja de papel (caixa de pizza)・pudim・pote de 
iogurte, suportes para roupas, etc.

■ Jornais・folhetos dentro dos jornais・ revistas・caixas de papelão・pacotes de papel

■  Diversos papeis (incluindo recipientes 
de papel e embalagens)

■ Tipo de pano

※  Remover plástico do 
envelope

※  Papel ondurado de 
separação dentro da caixa

※ �Papel forrado de aluminio deve jogar 
como papel diversos

○ Roupas・Panos usados podem ser colocados juntos.
○ �Deve levar as roupas・panos usados limpos. (não há necessidade de lavar.)
○ �Se houver o risco do pano ficar molhado devido à chuva ou neve, por exemplo, 

cobrir com um saco plástico para evitar que molhe.
○ �O que estão nas roupas desde o início, como botões e fechos, pode deixar como 

está.

・O que está molhado　・O que está muito sujo
・Tapete de porta de entrada　・Travesseiro
・Futons (edredons, colchões, almofadas, futons kotatsu, etc.)
・Cortina　・Cachecol　・lenço　・Gravata　・Meias
・luvas　・Chapéu　・Terno / Paleto　・Meia
・Casaco　・Suéter 　・Casaco para frio
・Peles・Roupa de couro　・Roupas de snowboard e esqui
・Jaqueta etc.

Ver( página 1) do「 lixo incinerável」 

Roupa velha
◯�"Roupas em geral (camisetas, camisas, 

vestidos, blusa, jeans, saia, etc.)"
◯Uniforme escolar　◯Uniforme de trabalho　
◯Pijama　◯Lingerie・Cueca 
◯Roupa de natação　◯Kimono　◯Obi (Faixa para kimono)

Pano velho
◯�Cobertor (outros materiais além do algodão também são 

aceitáveis)
◯Capa de cobertor　◯Lençóis
◯Tipo de toalha

Separe por tipo e amarrar com 
fio em formato de (＋ ) cruz .

⑴  No dia da coleta, coloque-o em um saco de papel 
ou envelope, amarre-o com um barbante ou coloque 
sem amarrar em um 「recipiente especial」”.

⑵  Se  estiver suja, lave ou limpe os copos de 
papel, como iogurte, a bandeja de papel de 
bolo, ou a tampa do copo de macarrão.

⑶ �Remova e separe outros itens além do papel, 
como a lâmina de alumínio de embrulho de 
plástico (wrap), plástico dentro da caixa de lenços 
de papel e o bico de embalagem de saquê, etc.

⑷ �Embalagens com papel alumínio no interior do 
licor e iogurte, devem ser lavadas com água, 
cortar para abrir e secar antes de jogar.

⑸  Se um lado for papel alumínio e outro lado for 
papel, como papel prateado de cigarro ou pacote de 
lanche, deve jogar como「papel diverso」.

●Papel térmico (recibo・papel de fax, etc.)
●Papel manteiga 　●Papel sujo
●O que tem cheiro 
　(como caixas de sabão e amaciante de roupas)
●Copos・pratos descartáveis de papel
●Verso do papel carbono・papel autocopiativo
● �O que não são recipientes, embalagens e como 

cordas de papel etc.
●Cartão postal de estampado　● Fotografia
●Coisas de privacidade

A lâmina de alumínio é
「lixo não incinerável」 
(página 4)

Nylon parte de dentro 
é 「Recipiente e 
embalagem de plástico」 
(páginas 7 e 8)

Bico do 
「Recipiente e 
embalagem 
de plástico」
(Páginas 7 e 8)"

※ �Por exemplo, caixa 
de cigarro será da 
seguinte forma. 

「 Recipiente e 
embalagens de plásticos」
(páginas 7 e 8)"

「Papel diversos」
※ �Papel prateado descartar como 
「papel diversos」.

Papel para ser descartado como「lixo 
incinerável」 (1 página)

Enxáguar as caixas de papel 
com água, corte e abra, secar e 
amarrar com fio em (＋ ) cruz.

Antes de desfazer os jornais・
revistas ・papelão, retire os 
seguintes itens.
●Fita adesiva 
●Metais (clipes, grampos, etc.)
●Fita durex　●Tipo de plastico
●Papel de aluminio　●Pacote de plastico

Amarre com barbante em ( ＋ ) cruz , ou coloque em um saco transparente・saco translúcido e 
jogar no dia de coleta dos tecidos da sua região, ou na「Reciclagem de domingo」 (página 15).
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Pequenos eletrodomésticos usados
(Isso é feito de acordo com a coleta de lixo de grande volume「Grátis」)

Ar condicionado・ TV ・ geladeira ・ freezer ・ 
Máquina de lavar ・ Secador de  roupa 

 (Produto sujeito à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos)

Produto sujeito à Lei de 
Reciclagem de Eletrodomésticos
Pequenos eletrodomésticos usados

O que se torna objeto 

Principais itens

Os itens que não estão sujeitos

Cuidado na hora de jogar 

Local determinado da caixa de coleta (dentro da cidade)

Pequenos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos alimentados por eletricidade e baterias, 
exceto aqueles sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos (TVs・ geladeiras・freezers・ 
condicionadores de ar・ máquinas de lavar・ secadoras de roupas)
※  Esses acessórios também são incluidos (adaptador AC, cabo, tomada, carregador, controle 

remoto, etc.)

● Aparelho de telefone　● Aparelho de Fax
● Terminal de telefone celular e terminal PHS　● Rádio receptor
● Pote da panela de arroz 　● Forno micro-onda　● Câmera digital
● Câmera com video　● Gravador de DVD　● Ventilador
● Desumidificador elétrico　● Aparelho de leitor de áudio digital
● Aparelho de conjunto estéreo　● Ferro para passar roupa
● Aspirador de pó　● Computador
● Kotatsu elétrico (mesa de aquecimento elétrico)
● Aquecedor eletrico　● Aquecedor a gás 
● Aquecedor de querosene (exceto que não usam pilhas para ignição)
● Secador de cabelo　● Barbeador elétrico
● Impressora　● Display de jogos para PC, etc. (excluindo TVs)
● Leitor de e-books　
● Luminárias fluorescentes e outras luminárias elétricas
● Relógios eletrônicos e aparelho elétricos　● Calculadora eletrônica de mesa
● Aparelho de game, e outros brinquedos eletrónicos e brinquedos elétricos

●  Itens sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos (TVs・geladeiras・freezers・condicionadores de ar・
máquinas de lavar・secadoras de roupas) não são qualificados. (Consulte a página 12)

● �Não são qualificados as associadas às atividades empresariais (empresa・fábrica・loja・hospital・ agricultura, 
etc.).

※  Cobertores elétricos・tapetes 
elétricos. Apenas o plug-in é 
aplicável. 

● Remova pilhas, baterias, querosene, lâmpadas, etc.
● Precisa excluir as informações pessoais do seu celular ou computador.

■ �Deve trazer no local, pois será coletado de acordo com o 「Lixo de 
Grande Volume」 (página 13) e 「Reciclagem de Domingo」 (página 15), 
que são realizados duas vezes no mês. (gratuitamente)

■ �Deve colocar nas caixas de coletas instaladas em 4 locais da 
cidade. (gratuitamente)

　⇒ �Destina-se a pequenos electrodomésticos usados (eletrônicos) colocar 
dentro pela porta de entrada de 40 cm x 20 cm.

●Loja Bingushi da A-Coop     Das 9:30h ~ 20:30h

●Prefeitura de Sakaki    Das 8:30h ~ 17:15h (segunda a sexta)

●Centro Cultural    Das 8:30h ~ 17:15h (exceto dias fechados)

●Katsurao Kumiai    Das 8:30h ~ 17:15h (segunda a sexta)

Local determinados para recolher Endereço Número de telefone (Celular)
Fukasawa Sangyo (S/A) Amemiya 2060, cidade de Chikuma 026-272-2727

Koyanagi Sangyo (S/A) Sunada,Netsu, 1184-3, cidade de Tomi 0268-71-7155

Tokai Seino Transportation Co., Ltd.
 (Local determinado para recolher - Nagano)

Mashima-machi,Kawai,Muranishi, 240-1, cidade 
de Nagano

026-214-7556

■ Contato: Central de Bilhetes de Reciclagem de Eletrodomésticos
　Telefone:0120-319640(ligação gratuita) 　03-5249-3455 (cobrado)
　Horário de atendimento das 9:00h ~ 18:00h (fechado aos domingos e feriados) , site da página inicial da cidade.http://www.rkc.aeha.or.jp

Entre em contato direto nos horários comerciais

Sobre a taxa de reciclagem para cada item de objetos

Se  quer descartár porque é velho ou inutilizável

Como jogar os itens de objetos

Ao comprar um novo

Local determinados para recolher

1.Pedir para a loja que você comprou no passado para buscá-lo
　・É necessária uma taxa de reciclagem. (procurar as informações de contato abaixo para verificar a taxa de reciclagem.) 　
　・Pode haver uma taxa de coleta e transporte. (entre em contato com cada revendedor para verificar os preços)
　・Se a loja que comprou está 「fechada」 ou 「longe」,  se não estiver disponível, consulte abaixo os itens de 2～ 4.
2. Coleta de lixo de reciclagem de domingo realizada duas vezes por mês・ sejam recolhidos no local de coleta de lixo de 

grandes volumes, 
　・ Para verificar data e local determinado ・ plano de coleta de lixo reciclável, está na site da cidade de Sakaki,  no Setor de 

Relações Públicas .
　・ A taxa de reciclagem  (procurar as informações de contato abaixo para verificar a taxa de reciclagem.)  taxa de coleta e 

transporte serão necessárias (media geral de 1.000 ienes) .
3.Levar para o local de coleta determinado (consulte a tabela abaixo)　
　・ Pague a taxa de reciclagem nos correios (verifique as informações de contato abaixo para a taxa de reciclagem) e receber o
「Tíquete de Reciclagem de Eletrodomésticos」 emitido.

　・ Levar juntos os resíduos de eletrodomésticos e「Tíquete de Reciclagem de Eletrodomésticos」 no local determinado  para a 
coleta. 

4.Pedir para empresa de coleta e transporte autorizada pela cidade para buscá-lo em sua casa.
　・ Pague a taxa de reciclagem nos correios (verifique as informações de contato abaixo para a taxa de reciclagem) e receber o
「Tíquete de Reciclagem de Eletrodomésticos」 emitido.　　　

　・ Peça para empresa autorizada pela cidade para recolher e transportar resíduos de electrodomésticos. (Como procurar a 
empresa autorizada, consulte a página inicial da cidade ou entre em contato com a Divisão de Meio Ambiente dos Residentes 
da Prefeitura de Sakaki. Além disso, várias despesas, como taxa de transporte, variam dependendo da localização, portanto, 
entre em contato diretamente com a empresa para obter mais informações.)　

　・Ao recolher e transportar, entregue junto  o 「Ticket de Reciclagem de Eletrodomésticos」 ao responsável da empresa.

Peça para retirar na loja onde comprou. (o varejista tem obrigação de recolher)
　・É necessária uma taxa de reciclagem. (procurar as informações de contato abaixo para verificar a taxa de reciclagem.) 
　・Pode haver uma taxa de coleta e transporte. (entre em contato com cada revendedor para verificar os preços)

Deve prosseguir da seguinte método. Não pode ser enviado ao Centro de Energia Ambiental de Chikuma ou Instalação de descarte de 

resíduos não incineráveis da associação Katsurao. Cuidado, porque não pode ser coletado como 『lixo de grande volume』".

A partir de 1º de abril de 2001, entrou em vigor a Lei de 
Reciclagem de Eletrodomésticos (Lei de Reciclagem de 
Equipamentos Domésticos Especificados). Esta é uma lei para 
reciclar peças e materiais úteis de eletrodomésticos específicos 
descartados de residências para reduzir o desperdício e 
promover o uso eficaz dos recursos.  Atualmente, Aparelhos de 
ar condicionado, ・ TVs ・Geladeiras,・ Freezers ・ Máquinas de 
lavar ・ Secadoras de roupas são os itens de objetos.

Ar condicionado TV geladeira  
freezer

Máquina de lavar 
Secador de  roupa  
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Mercadorias Balcão de consulta
● Resíduos de plásticos agrícolas
● �Agrotóxicos desnecessários
●  Recipiente vazio de agrotóxicos 

usado

Revendedor ou JA Nagano Chikuma Sul-Centro de Apoio Agro 
☎ 0268-82-2425 

● �Equipamentos médicos, como agulhas 
de injeção Instituição médica

●Cilindro�de�gás Revendedor ou firma especializada

● �Latas�com�tinta�com�sobra
Revendedor ou firma especializada
※ �Se a quantidade de tinta for pequena, absorva a tinta em papel ou pano e descarte-a 

como lixo incinerável, e as latas descarte como lixo não incinerável.

● �Produtos�químicos�perigosos Revendedor ou firma especializada

● Lixo�industrial Empresa de descarte de lixo industrial
※ Consulte a site da página inicial da prefeitura as empresas de descarte de lixo industrial 

● Lixo de construção Empresa de descarte dos resíduos industriais
※ Consulte a site da página inicial da prefeitura as empresas de descarte de lixo industrial

●Gasolina・querosene Revendedores (postos de gasolina, etc.) 

● Bateria�botão Isolar e levar a uma loja de reciclagem
※ Para obter detalhes, consulte o site da Battery Industry Association.

● Bateria�recarregável Isolar e levar a uma loja de reciclagem
※ Para obter detalhes, consulte o site da Battery Industry Association.

● �Motocicletas�de�duas�rodas
Local de coleta designado ou revendedor de motocicletas para descarte
※  Para mais informações, entre em contato com a Central de 

Atendimento de Reciclagem de Motocicletas ☎ 050-3000-0727.

● Extintor�de�incêndio Recicle pelo seguinte método

Método - 1　Traga-o para o local de coleta designado. (Tem taxa)
                      Local de retirada designado: Naotomi Shoji Co., Ltd. 3397-6 Mamejima, Nagano City 
                    ☎ 026-222-1880 (Representante)

Método- 2　 Levar até o balcão de atendimento e pedir para que seja recolhido. (Tem taxa)
                   Balcão de atendimento : Consulte o site do Centro de Promoção de Reciclagem de Extintores de 

Incêndio, e entre em contato com a Setor de Conservação Ambiental.

Método - 3　Solicitar coleta por 「Yu-Pack」(Pago) Central de Atendimento  ☎ 0120-822-306

  Atenção     Todos os extintores domésticos após 2010 possuem um selo de reciclagem. 
                       Se não estiver afixado, é necessário um adesivo de reciclagem. (Vendido no local de coleta 

determinado ou balcão de atendimento.)

● ��Para obter detalhes,  Centro de Reciclagem de Extintores de Incêndio　☎ 03-5829-6773, ou entre em contato 
com a Seção de Proteção Ambiental.

Lixo de grande volume Lixo que não pode ser coletados
■ Data de coleta / duas vezes por mês　

Datas para coleta ・local de coleta ・consultar o plano de coleta de lixo reciclável
O lixo industrial difícil de descartar, que  não podem ser coletados pela 
cidade. Pedir para fornecedor retirar ou empresa especializada para 
eliminar o material.

● �Geralmente não cabem no saco de 
lixo determinado pela cidade

● Aqueles que pesam mais de 5 kg
　※ �Sobre os pequenos electrodomésticos usados para coleta 

gratuitamente. (Consulte a página 11)
　※  A folha ondulada de policarbonato, mesmo sendo pequeno é lixo 

de grandes volumes  

O que é lixo 
de grande 
volume?

Tem taxa

O que pode jogar (exemplo)

● Balcão de consulta para material de difícil descarte・lixos industriais

Sobre como coleta de porta em porta・entregar diretamente

Se não sabe como descartar, entre em contato com a Setor de Proteção Ambiental.

　Lixo de grande volume

（Tem taxa

）

Lixo que não pode ser recolhido

● Os pneus

● �Aquecedor (que não utiliza  

eletricidade ou bateria)

● Cobertor

● Tambores

●  Porta de vidro (madeira, 

quadro de janela)

● Tapete

● Forno à gás

● Aquecedor de água

● Bicicleta

● Cama

● Sofá

● Monociclo

● Órgão

● Tanque de querosene

● Prancha de ski

● Móveis de madeira

● Aquecedor solar de água

● Maquina de carpir

● Tratorzinho de arar terra 

● Carrinho de mão

● Bateria

● Cortina sanfonada

● �Folha ondulada de policarbonato (telha)

● Gaveteiro

● Colchão

● Equipamento de golfe

● Mini-trator para arar a terra

● Cadeira de segurança para criança

● Carrinho de apoio para idoso

● Banheiro portatil

● Casinha de cachorro

● Tripe de camera fotografica

● Vara de pesca e outros

●  Sobre a coleta de porta em porta
　・ Se não puder transportar sozinho, a empresa autorizada irá diretamente 

à sua casa para recolher. Além da taxa de coleta sobre o  lixo de grandes 
volumes, é necessária uma outra taxa de coleta. Para maior informações, 
entre em contato com a Setor de Proteção Ambiental.  

● Sobre a entrega direta
　・ Sobre o lixo incinerável de tamanho estiver dentro de 1,0 x 1,5 x 3,0 

m, pode levar diretamente para o incinerador (veja a contracapa) 
e descartar (mediante taxa).

�※ Se as peças de metal estiverem misturadas, não serão aceitas.

● �O horário de coleta é das 8:30h às 10:00h. Isso se aplica os lixos que vêm da residência em geral. 

※ Os demais que não está na lista, entre em contato com  Setor de Proteção Ambiental.
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Reciclagem de Domingo 「Gratuita」 Empresas que vendem os sacos de lixo autorizado pela cidade
Para aqueles que não conseguem jogar o lixo reciclável no local determinado de coleta do distrito, 
realizamos a 「reciclagem de domingo」 junto com a coleta do lixo de grandes volumes.

■ Duas vezes no mês das 8:30h ~ 10:00h
  Verifique o plano de coleta de lixo・recicláveis, no site da cidade de Sakaki e as 

informações das datas・local de coleta, no setor de  relações públicas. Também 
informaremos pelo rádio da administração de prevenção de desastre da cidade.

Cada  ma t e r i a l  é  r o t u lado  na 
superfície do recipiente de bebida 
para  facilitar a separação das latas 
de alumínio e de aço .
⇒  Para coleta na cidade, pode 

colocar misturado.

É exibido nas garrafas PET de, licores, 
bebidas alcoólicas, temperos, etc.
⇒ �Colocar o rótulo e a tampa em 
『Recipientes e embalagens de 
plástico』.

※ Jogar dentro do saco de lixo determinado pela ex-cidade, precisa colocar o adesivo de taxa paga.
　　Taxa de selo pagos são vendidos em lojas com marcas (★ ) de estrela.

Aparecem em recipientes e 
embalagens de plástico, exceto 
garrafas PET.

Aparecem em embalagens de papel de 
bebidas sem alumínio e bebidas alcoólicas.  
⇒ Na coleta da cidade, colocar separado 
dos�「diversos」. (Consulte a página 10)

Tem identificação no recipiente de 
papelão e na embalagem.

Aparecem em recipientes e embalagens de 
papel, exceto para embalagens de papelão 
ou papel revestido sem alumínio.
⇒  Na coleta da cidade, colocar como 
「diversos」. 

Identificação de recipientes e embalagens obrigatorio por lei

Não ha obrigação por lei, mas a identificação que é exibida voluntariamente

O que pode jogar

Local de coleta

Lista de marcas de reciclagem

● Garrafas (transparentes・marron・outras), latas, garrafas PET
● Recipientes e embalagens de plástico
● Papel (jornais・encartes de jornais・papelão・pacotes de papel・revistas・artigos diversos) 
● Tipo de pano　● Lixo prejudicial　● Pequenos eletrodomésticos usados
●  Eletrodomésticos sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos (TVs, condicionadores de ar, 

geladeiras, freezers, máquinas de lavar, secadoras de roupas)
　⇒ Tem taxa de reciclagem, taxa de coleta e transporte são necessárias. (Consulte a página 12)

■ Saco de lixo determinado pela cidade・Preço de venda de adesivo de taxa paga. 

●Estacionamento Norte da Prefeitura de Sakaki　●Estacionamento Sul da Escola de Sakaki (Chugako)
● Estacionamento da empresa Nissei Resin Industry Co., Ltd. 
● Estacionamento Nº 1 de Bingushi Yusankan 
　　Os pontos de coleta serão patrulhados em 4 localidades mensalmente.

※ (Não pode jogar). Usando saco de lixo determinado pela cidade para lixo incinerável・não incinerável .

Lata de bebida

Pacote de papel

Produtos  PET

Recipientes e embalagens de plástico

Papelão

Recipientes e embalagens de papel

Local de vendas Número de telefone

Distrito de Sakaki
　Estrada Tetsu no Hosomichi <Yokomachi> (em frente ao Salão de Exposições de Ferro) 0268-82-1128

　Yamabiko-sha <Yokomachi> (Keyaki Yokocho) 080-5147-0379

Associação Comercial de Vendas de Alimentos Sakaki <Yokomachi> 0268-82-2132

　Seven-Eleven Sakaki Yotsuya 0268-82-3381

　Soho Sharing Co., Ltd. <Tatemachi> 0268-81-3750

　Hayashi Co., Ltd. <Tamachi> 0268-82-8666

　Family Mart Shinshu Sakaki <Goshozawa> 0268-81-2046

　Marucho Co, Ltd <Hinazawa> 0268-82-2054

　Ohashi Shoten Co, Ltd <Showa Dori> 0268-82-2021

　Sakaki Hirasei Home Center <Tamachi> 0268-81-2050

★ Balcão de atendimento de Setor de Ambiente de Residentes da Prefeitura 0268-75-6204

Bairro Minamijo
　Centro de Bem-Estar Geral dos Trabalhadores de Sakaki <Kanai> 0268-81-1234

　Cooperativa Techno Heart Sakaki <Kanai> 0268-82-0010

　Seven-Eleven Sakaki Minamijo <Kanai> 0268-82-8380

　Mercado Beisia Chemical Sakaki <Nezumi> 0268-82-9777

　FamilyMart Techno Sakaki Industrial Park Mae Store <Kanai> 0268-81-2028

Bairro de Nakanojo
★ Conselho de Bem-Estar Social da Cidade de Sakaki <Yume no Yu> 0268-82-2551

★ Centro de Apoio à Atividade Comunitária da Cidade de Sakaki <Kaize Joint Workshop> 0268-82-4000

★ Local de vendas diretas de produção local de Sakaki "Aisai" 0268-75-8267

　Seven-Eleven Sakaki Nakanojo 0268-82-0025

　Tomiya Co Ltd 0268-82-2216

Bairro Murakami
　Bingushi Yusankan <Amikake> 0268-81-7000

　Bingushi da A. Corp. <Kamigomyo> 0268-81-3334

　Seven-Eleven Sakaki Murakami <Kamigomyo> 0268-82-7892

　Fukutaya <Amikake> 0268-82-2226

　Lawson Sakaki Murakami <Kamigomyo> 0268-82-5404

Americana Drogaria Sakaki Bingushi <Kamigomyo> 0268-75-5346

Classificação Tamanho etc Valor

Inflamável
40  litros (grande) 400 ienes (1 conjunto de 10 sacos )

20 litros (medio) 350 ienes (1 conjunto de 10 sacos)

Não inflamável 30 litros 400 ienes (1 conjunto de 10 sacos )

Adesivo de taxa de pagamento Inflamável・Não inflamável normal 20 ienes (1 saco)

Reciclagem de Domingo 

Empresa de vendas os sacos de lixo 
autorizado pela cidade
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Orientação de como separar e classificar lixos・recicláveis
Coleta de referência para 
classificar,Lixos

・recursos.

Divisão de 
classificação Nome de mercadoria

Lixo incin-
erável

Gelo não pode

Tapete para os pés

Asfalto (líquido)

Óleo (comestível)

Papel oleoso (papel de parafina)

Capa de chuva (capa)

Saco de rede

Álbum (feito de plástico)

Planta comestivel (arechi)

Monociclo (somente pneus)

Carimbo (plástico/madeira)

Tinta de caneta

Seringa de insulina

Tinta de fita

Peruca

Galhos・folhas de plantas (menos de 10 cm)

Suporte para plantas (madeira)

Boia de praia

Leque

Tênis esportivo

Galhos (menos de 10 cm)

MD / MO

Cloreto de cálcio

Oleo de motor

Lápis

oásis

Óleo (não comestível)

Coroa (madeira)

Serragem de madeira

Tacho (madeira)

Chupeta de criança

Concha

Folhas caídas

Pinico para criança

Fraldas 

Capa de fralda

Brinquedo (Plastico e madeira)

Cortinas

Papel-carbono

Conchinha

Porta-retrato (madeira)

Haste suspenso

Martelo (madeira)

Fita cassete

Peruca artistico

Cateter

Kadomatsu (decoração de bambu do ano novo)

Placa

Copo de papel

Prato de papel

Fio de cabelo

Lixa de papel

Fita adesiva

Casca de tartaruga (como um produto haku)

Lixo incin-
erável

Artigos de couro

Capa  do ventilador (de plástico)

Dessecante (para alimentos)

Papel térmico

Óleo de máquina

Lascas de madeira (cortadas da tábua)

Guitarra (madeira)

Marreta

Lâmpadas

Mesa de madeira

Respirador de costa

Folhagem de flor

Pente de madeira

Espeto de bambu

Remédio  (exceto mercadorias perigosas, 
como drogas poderosas)

Estojo de baton

Tipos de sapatos
 (pano, couro, borracha, chuteira)

Almofada

Pasta de plastico

Saco de limpeza

Remédio

Árvore de Natal (de plástico)

Cartão de credito

lapis de cera

Material de Baseboll (luva de couro)

Luva

Caneta luminosa

Banheiro portátil

Fio de lã

Copo de medidor

Borracha 

Cosméticos 

Tamanco de madeira

Tapete de porta de entrada

Armadura de Kendo

Óculos de natação

Musgo

Sabão em pó (detergente em pó)

Leite em pó

Luva de borracha

Mangueira de borracha

Barco de borracha

Tapete de borracha

Farelo de arroz

Caixa para guardar arroz (plástico/madeira)

Tênis para golfe 

Bola de golfe

lentes de contato

Disco compacto (CD)

Folha tapume de parede (casa)

Estantes de madeiras

Caneta de ponta de feltro

Farelo de sake

Cacto

Lixo incin-
erável

Canto triangular

Óculo de sol

Sandálias

Sobra de comida

CD

Tapete magnético

Remoção de umidade

Emplastro (Sarompas)

Cadeado

Aparelho de corta grama

lapiseira

Flauta de bambu

Fotografia

Colher de arroz 

Acampamento para criança brincar
 (para uso doméstico)

Calçado

Bicarbonato de sódio

Régua

Purificador de água (feito de plástico)

Mochila de costa

Regador (plástico/madeira)

Produtos de silicone

Grama artificial

Thinner

Paleto

Roupas de esqui

Régua (Plástico / madeira) 

Almofada de carimbo (de plástico)

Meias

Canudo de (plástico)

Colher (plástico/madeira)

Esponja

Carvão

Cinelo

Absorvente

Suéter (agasalho fechado)

Bomba de óleo

Cal

Sabão

Cinelo de especial para uso com kimono

Terno

Fita adesiva

Cesta de roupa

Pregador de roupa

Ramos podados (diâmetro de 10 cm ou menos)

Pia de lavar rosto (plástico/madeira)

Flores artificiais

Cinelo (zori)

Boneca de vinil macio

Soroban

Pneus 
( de bicicletas・monociclos apenas borracha)

Correntes para pneus (exceto metal)

Câmara de pneu

Toalheiro (feito de plástico)

Bambu (cortado)

Brotos de bambu (cortados)

Vasoura de bambu

Explei desodorante

Lixo incin-
erável

Tapuer 

Casca de ovo

Barril (madeira)

Escova (esfregão vegetal)

Corrente (exceto metal)

Folhas de chá

Caixa de chá

Seringa (de plástico)

Abajur

Tempero

Giz

Conserva

Palito de dente

Blocos de brinquedo (plástico/madeira)

Linha de pesca

Lenço de papel

Mochila de costa

DVD

Toalha de mesa

Bola de tenis

Luva

Cartão de telefone

Prancheta Braille (para cego)

Soro (para uso doméstico)

Barraca (tecido)

Gordura de fritura

Tampa do vaso sanitário

Canto do vaso sanitário

Escova para lavar vaso

Tanque de querosene (tanque poliester)

Bomba de querosene

Sapato de alpinista

Gaiola de passaro

Tinta (pequena quantidade)

Bota de borracha

Lixo de cozinha

Corda

Etiqueta 

Galho podado de árvores de jardim (menos de 10 cm)

Boneca (feita de madeira・papel)

Boneca de pelúcia 

Farelo

Gravata

Rede de corrente (feita de borracha・plástico)

Saco de dormir

Argila (à base de óleo, argila de papel)

Cortina de propaganda

Terra cultivado

Balde (feito de plástico)

Hagoita (pedaço de madeira para brincar)

Ponte

Bola de Basquete

Tapete de banho

Fumaça para sinalização na estrada

Sacola

Bastão de beisebol(de madeira)

Flor
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Lixo incin-
erável

Fogo de artifício 

Escova de dente

Cabide (plastico ou madeira)

Faixa (cinto) 

Bolsa de mulher

Fita cassete

Bonecas japonesa (feitas de madeira e papel)

Lona de vinil (para uso doméstico)

Cortinas de vinil

Corda de vinil

Saco  plástico

Picina de plastico

Mangueira plastico

Filme

Filme (negativo)

Filme (não usado)

Apito (plástico/madeira)

Garfo (plástico・madeira)

Pincel de pena 

Capa compressão para edredon 

Humus de mofo de folha

Plastico corrugado  (cartão plástico)

Modelo de plástico (montagem)

Tinta (pequena quantidade)

Vaso de flores (madeira)

Lona azul

Tapete de chão

Tapete de banho (para banheiro)

Escova de cabelo

Areia para animais de estimação
 (madeira・papel・sílica gel, etc.)

Cinto (faixa) 

Vasilha de obento

Vassoura (feita de madeira e bambu)

Repelente de insetos (plástico rígido)

Boné

Faixa para curativo

Bola

Caneta

Bacia (para cozinha)

Mangueira 

Mochila de mão

Botão

Galão de poliestileno (18 litros)

Balde de poliestileno

Bolsa de gelo (tipo mole)

Bolsa de gelo (tipo duro)

Bonsai (excluindo terra・vasos)

Cola (Bond)

Peça de jogo (majan)

Travesseiro

Travesseiro (madeira)

Mágica

Fósforo 

Tábua de cortar (plástico・madeira)

Carvão de soja

Plastico preto (para horta)

Minicarro (brinquedo)

Limpador de ouvido (papel・madeira)

Gaiola para insetos (plástico・madeira)

Lixo incin-
erável

Panela de vapor (madeira)

Tapete de palha de arroz

Estojo para óculos (plástico・madeira)

Cotonete

Madeira (menos de 10 cm)

Casca de arroz

Produtos químicos (exceto produtos perigosos, 
como drogas poderosas)

Sobra de verdura

Casaco com capuz

Papel manteiga

Recepiente de água quente (de plástico)

Roupas

Raquete (madeira)(Tênis de campo, tênis de mesa)

Wrap (usado em casa)

Mochila escolar (bolsa de estudante)

Mochila de viagem (mochila)

Resto de camida

Roleta (brinquedos)

Disco

Recibo

Lente (de plástico)

Carvão mineral - redondo com furo no meio

Vela 

Corda (exceto metal)

Fita de tinta para processador de texto 

Elástico de borracha

Algodão

Caneta de correção

Palha de arroz

Pauzinhos descartáveis

Braçadeira

Lixo não 
incinerável

Panela de pressão

Filtro de oleo

Copo de aluminio

Panela de aluminio

Papel alumínio (folha de alumínio)

Recipiente de papel alumínio

Cantoneira (feito de ferro, etc.)

Ângulo

Sapato de segurança

Pino de segurança

Antena

Bigorna (suporte de ferro・ bigorna de bancada)

Galão de 18 litros

Coleira de cachorro

Panela de ferro (Genghiskan, etc.)

Dentadura

Carimbo (exceto plástico・ madeira)

Vaso para planta

Tubo de pintura (chumbo)

Lampada LED

Lâmina para roçadeira de motor

Caixa de musica

Ralador

Cairo (descartável)

Chave

Suporte de guarda-chuva (metal/cerâmica)

Guarda chuva

Tapete de gás (feito de alumínio)

Lixo não 
incinerável

Esqueiro à gas

Fogão de gás portatil

Estilete

Lamina de estilete

Martelo

Kanaya (prego de ferro)

Alfinete

Vaso para flor

Foice

Gilete

Tartaruga (de louça )

Placa de vidro 

Telha  (argila・cimento)

Latas (pintura / latas de tinta)

Tampa de lata

Abridor de lata

Chaveiro

Prótese

Bule de chá

Instrumento musical de bronze

Cofre (portatil )

Prego

Remoção de prego (pé-de-cabra)

Foice de corte

Copo de cristal

Pistola de graxa (engrachadeira)

Lâmpada de incandescência

Enxada

Placa de silicato de cálcio (lousa incombustível)

Terra de diatomáceas

Frasco cosmético (exceto transparente・marrom)

Pinça

Base para fincar flor de Ikebana

Pedra de xadrez

Pilha tipo moeda

Copo (exceto papel・madeira)

Compasso

Fogão portatil

Regua de ferro uso do carpinteiro

Mola de suspensão (para carros)

Prato

Escorredor (de metal)

Barbeador eletrico

Magnético (Imã)

Corrente de bicicleta

Bomba de bicicleta

Fogão de carvão para uso de yakiniku

Macaco hidraulica

Chuveiro (incluindo mangueira)

Purificador de água (feito de metal)

Louça

Tubo de aspiração

Bota de patinação

Garrafa de água 

Medidor de nível

Balança portatil (de metal)

Chaveiro ou enfeite

Almofada de carimbo (de metal)

Grade de proteção para aquecedor 

Bota com garra para gelo

Lixo não 
incinerável

Chave inglesa

Colher (de metal)

Mola (para carros)

Moedor de ceramica

Louças 

Suporte para fita celofane

Abridor de garrafa

Binóculos

Painel solar (exeto taiyoko paneru)

Recipiente de vidro resistente ao calor

Balança de plataforma (excluindo balanças) 

Máquina de escrever 

Correntes para pneus (de metal) 

Azulejo 

Toalheiro (feito de metal)

Pesos para ginastica

Globo terrestre

Correntes  (de metal)

Lâmina de serra (serra circular, lâmina de roçadeira) 

Jogo de xicara de chá 

Lata de chá (feito de metal)

Tigelas

Pote (metal・cerâmica)

Anzol de pesca

Picareta

Cortador de unhas

Pesos para musculação

Sucata de ferro 

Tubo de ferro (cano de ferro)

Panela de ferro

Cobertor elétrico

Lâmpada elétrica

Telescópio astronômico

Maçaneta da porta

Pedra de amolar

Cerâmicas

Panelas de barros

Chave de fenda (ferramenta uso doméstico)

Trombeta

Latas de tinta

Troféus

Canivetes

Machadinhos

Porca para parafuso

Panelas

Bonecas (feita de gesso)

Caixa de boneca (de vidro)

Agulha de costura

Parafusos

Colar de pescoço

Ferramentas agrícolas (enxadas, foices, etc.)

Serrote

Punsão (ferramenta de carpinteiro)

Gaita de boca

Pé de cabra (tirar pregos)

Cinzeiros

Morça (bancada)

Escorredor de água (zaru)

Prancheta

Balanças 

Coleta de referência para 
classificar,Lixos

・recursos.
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Lixo não 
incinerável

Baldes (feito de metal)

Tesouras

Fivela de cinto

Bastão de beisebol (metal) 

Lâmina

Agulha para costura

 Arame 

Cabides ( de metal)

Volantes (carro)

Martelo (maior que uma marreta) 

Bolinhas de gudes de vidro

Acendedor de fogo

Boneca Japonesas Hina ningyo(feita de gesso)

Braseiro 

Tampas de garrafas
Tipos de garrafas

（Thinner・ tinta・produtos químicos, etc.)
Sinos de vento (usa no verão)

Apito (feito de metal)

Garfos （feito de metal）
Suporte de partitura

Frigideiras

Velas de ignição do motor

Disquetes

Peso para papel

Capacetes

Latas de tinta

Alicates 

Faca de cozinha

Afiador de facas

Pino de boliche

Bola de boliche

Panela esmaltado

Marmitas termicas

Caixa postal (exceto madeira)

Grampeador

Grampos do grampeador

Pote (garrafa térmica) 

Mamadeiras 

Parafusos

Microfones

Fita métrica trena(metal)

Magnético (imã)

Machado

Carvão vegetal Anka

Lâmpadas miniatura

Caneta tinteiro

Morsa de mesa

Gaiolas de insetos (de metal)

Panelas a vapor

Óculos lupa ( Lupa)

Óculos

Estojos para óculos (de metal)

Esfregão (esfregão de pano)

Chaleiras

Cerâmica (argila ou pedra ceramica)

Lima (esmeril de aço)

Macaco hidráulico

Bolsa de água quente (de metal)

Isqueiros (incluindo isqueiro tipo pistola)

Lixo não 
incinerável

Marmitas

Luminária

Carretel de pesca

Iscas artificial (equipamento de pesca)

Roteador 

Lentes (de vidros)

Chave inglesa

Óculos de leitura 

Patins de rodas

Limpador de para-brisa

Fios 

Garrafas quebradas

Latas

Galão de óleo (menos de 18 litros)

Lata de alumínio (para bebidas) 

Lata de óleo 

Caixa de confeitaria (feita de aço)

Cilindro de gás

Latas (bebidas・doces・ chá, etc.)

Tampa de enlatados

Spray de inseticida

Latas de aço (para bebidas)

Latas de spray (para cabelo・pesticidas, etc.)

Latas de algas (nori)

Spray de cabelo

Bomba (tipo cassete)

Latas de leite (para bebês)

Spray repelente de insetos

Garrafas

Garrafas de óleo

Frasco cosmético (transparente・marrom) 

Um copo de saquê

Garrafas (bebidas・licores・azeites, etc.)

Ramune (garrafa de vidro)

Garrafa de um copo
Garrafas PET Garrafas PET

Lixo prejudi-
cial

Termômetro

Espelhos

Pilhas 

Tubo fluorescente

Espelho compacto

Almofada tinta vermelha para carimbo
 (usando mercúrio)

Termômetro (usando mercúrio) 

Recipientes e 
embalagens de 

plástico

Frasco de óleo (feito de plástico) 
Bolsas revestidas em alumínio(Papel de em-
brulho para confeitaria / feito de plástico)
Recepiente de Cup-Lamen( feito de plásticos)

Material de amortecimento (isopor)

Recipiente de shampo

Garrafa de herbicida

Embalagem de sabão (de plástico)

Embalagem de ovos

Recipiente de tubo

Recipiente de detergente (feito de plástico)

Embalagem de tofu

Bandeja(Para alimentos/de isopor)

Pote para mudas

Redinha (frutas・legumes)

Isopor

Tubo de pasta de dente

Saco de adubo

Recipientes e 
embalagens de 

plástico

Estojo de filme

Tampinha de garrafas PET

Rótulos de garrafas PET

Vasilhas de obento

Bolso

Saco de lenço de papel

Plastico de embrulhar - Wrap
(Plastico que embrulha o produto) 

Recipientes de produtos de limpeza

Sacolas plasticos de compras

Pacotes de alimentos instantaneo

Papel

Álbum (feito de papel) 
Bolsa revestida em alumínio(Papel de embrul-
ho para confeitaria / feito de papel)
Livro infantil ilustrado

Caixa de confeitaria (de papel)

Catálogo

Recepientes de Cup-Lamen (feito de papel.)

Calendários

Pacotes de leite

Saco de arroz (feito de papel)

Pacote de saquê

Revistas

Dicionários・dicionário

Folheto dentro do jornal

Jornais

Livros ilustração 

Recipiente de detergente (feito de papel) 

Caixa de cigarro

Livros tankōbon contendo vários capítulos 

Caixa de papelão

Folheto (mala direta)

Folheto (folheto de inserção de jornal)

Caixas vazias de lenço de papel

Miolo do papel higiênico

Bandeja (de papel)

Cadernos

Enciclopédia

Panfleto

Envelopes

Livros de bolsos

Livros

História em quadrinhos

Cartão de visita

Papel de imitação mozo-shi

Miolo de lapu

Folheto

Pano

Toalhas

Toalhas tipo lençol

Roupas

Lençóis

Camisetas

Luvas de algodão

Retalhos de tecidos

Toalhas de banhos

Capa de edredon

Roupa・pano usado

Cobertores

Yukata (roupa de verão)

Camisas

Pano Vestidos longos

Pequenos 
eletro-

domésticos 
usados

Fogão eletrico IH portátil

Ferro de passar roupa

Adaptador

Amofadas eletrica

Amplificador (para som)

Vibrador de massagem (portátil)

Interfone

Furadeira eletrica portatil

Ventilador de janela

Relogios de pulsos

Cabo de extensão

Apontador de lápis

Aquecedor à óleo

Conjunto de áudio

Forno (para uso doméstico)

Torradeira

Forno de micro-ondas

Aquecedor de ar quente

Som automotivo

Navegador de carro

lanterna

Relógio de parede

Umidificador

Compartimento de cassetes

Tapete caça mosca (tipo elétrico)

Câmera

Equipamento de karaokê

Ventilação

Secadora (exceto roupas)

Teclado (instrumento musical)

Teclado (de computador)

Filtro de ar

Bomba de ar (bomba para colocar ar)

Aquecedor para cozinhar (IH)

Lixadeira (portátil)

Luminárias fluorescentes

Telefone Celular

Aparelho de game ( principal・software)

Tipos cabos (cabo elétrico)

Aparelho de medição de pressão (uso doméstico)

Equipamento de saúde (com motor)

Equipamentos de saúde (elétricos)

Lavadora de alta pressão (tipo elétrico)

Cabo (cabo elétrico)

Bobina de cabo

Cafeteiras

Copiadora (de mesa)

Tomadas 

Espremedor(liquidificador )

Carregador (pequeno para uso doméstico)

Triturador (para uso doméstico)

Equipamento de iluminação

Desumidificador

Maquina de lavaｒ louças・Secadora de louças

De mesa(pequeno porte)

Bomba subaquática

Panelas de arroz 

Scanner

Estéreo

Coleta de referência para 
classificar,Lixos

・recursos.
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Pequenos 
eletro-

domésticos 
usados

Alto-falante

Passador de calça

Celular Smartphone

Moinhos de arroz (uso doméstico)

Máquina de fazer macarrão (para uso doméstico)

Aquecedor de querosene

Tesouras de poda (elétrica)

Ventilador

Aspirador de pó

Termômetro (digital)

Balanças (para medir a saúde)

Terminal para tablet

Motosserra (elétrica)

Aparelho de video game de TV

Almofadas elétricas

Aquecedor elétrico de água

Panela de arroz eletrica

Barbeador elétrico

Cabos elétricos (de extensão)

Panelas e jarras elétricas

Lâmpada de mesa

Aquecedor elétrico

Pote elétrico

Teclado eletrônico

Termômetro eletrônico (digital)

Forno de micro-ondas

Calculadora

Ferramenta elétrica (portátil)

Equipamento elétrico de saúde

Aparelho de telefone

Escova de dentes elétrica

Aquecedor anti-congelamento

Torradeira

Relógios

Secador de cabelo

Máquina de compostagem de lixo (para uso doméstico)

Disco HDD(somente parte externo)

Computador (para uso doméstico)

Máquinas profissional de game

Barbeador comum

Aquecedor eletrico

Espremedor manual

Batedeira manual

Sintonizador BS

Barbeador comum

Câmera de vídeo

Deck de vídeo

Aparelho de FAX (para uso doméstico)

Aquecedor do ventilador

Secador de edredon(futon)

Impressora

Projetor

Bomba de banheira

Fone de ouvidos

Balanças para medir a saúde 

Áudio techica portátil

Pote de agua (elétrico)

Panela eletrica diversos uso

Bomba da água
(Para banho・lavanderia・aquario de peixes)

Pequenos 
eletro-

domésticos 
usados

Mouse (equipamento do PC)

Máquina para massagem(portátil)

Memória USB

Medidor pedômetro

Liquidificador

Máquina de costura (tipo elétrico)

Sistema de minicomponentes (conjunto de áudio)

Mini rádio sem fio(pequeno)

Rádio

Rádio toca-fitas (incluindo CD)

Controle de radio

Aparelho de resfriador

Ventilador frio (gás Freon)

Toca-discos

Forno (eletrico)

Processador de texto

Produto su-
jeito à Lei de 
Reciclagem 
de Eletro-

domésticos

Ar condicionado

Máquina secador

Máquina secadora (para roupas)

Máquina de lavar

Gaveteiro (Freezer)

Televisão(Tela TV de tubo・ Cristal líquido・Plasma)

Geladeira

Freezer 

Lixo de 
grande vol-

ume

Tábua de passar roupa

Cortina sanfonada

Persiana (madeira)

Persiana (feito de alumínio)

Máquina de tricô (para uso doméstico)

Porta de tela (faixa)

Janela ou porta de aluminio

Rodas de alumínio (para carros)

Tapete de alumínio

Aparelho de massagem (não portátil)

Gaveteiro

Cadeiras (plastico・madeira)

Cadeira (metal)

Pedaço de compensado (coppa)

Carrinho (apenas para transporte doméstico)

Bomba de poço (elétrica)

Bomba de poço (manual)

Casinha de cachorro (madeira)

Monociclos (para brincar)

Colheitadeira de arroz (aglutinante)

Tubulação fundida

Bebedouro de água

Tacho( usu) para fazer omochi (madeira)

Carrinho de bebê (carrinho para criança)

Esponja uretano

Máquina mini-transportadora (com motor)

Cama de ar

Bicicleta de exercício

Projetor (slide)

Guitarra elétrica

Electônico

Varanda, mesa, cadeira e banquinho feito (de madeira)

Motor

Roçadeira com motor (castor)

Bomba do motor

Chaminé (aquecedor)

Lixo de 
grande vol-

ume

Tubos de PVC

Conjunto da sala de visita (sofá, etc.)

Órgão musical

Calefator de água 

Trilho para cortina

Carpete

Forno a gás

Fogão a gás

Panela de arroz a gás

Aquecedor a gás 

Mesa a gás

Calefator a gás

Aquecedor de água a gás (para uso doméstico)

Fogão a gás comum

Canoa de fibra de vidro (FRP)

Caixa colorida (madeira)

Mesa de vidro

Porta de vidro

Escada (ferro)

Escada de aluminio

Bagageiro de carro

Bagageiro fechado

Mala de mão

Calefator de água 

Armario com espelho (madeira)

Cofre (à prova de fogo)

Caixa térmica

Cortador de grama 

Lixadeira portátil (exceto à mão)

Cadeira de roda

Grade 

Folha de compensado (folheado)

Armario para calcados( de madeira)

Equipamento de saúde (exceto com motor)

Mini-máquina para arar à terra (jardim)

Tapete de palha - Goza (incluindo vinil)

Kotatsu(mesa de aquecedor)

Cobertor・futon・tapete para Kotatsu

Tabuleiro Kotatsu

Instrumento musical Koto (incluindo Taishogoto)

Jogo Goban

Copiadora (tipo desktop ou superior)

Taco de golf

Bolsa de golfe

Chapa de compensado

Compressor(todos)

Recipiente de adubo

Prancha de surfe

Cadeira  do chão - Zaisu (de madeira)

Mesa  do chão - Zetaku (de madeira)

Tela de janela ou porta de aluminio

Almofada japonesa

Cama de verão tipo cadeira

Tripé para câmera de fotografia

Bicicleta de três rodas

Triciclo (para crianças)

Bicicletas(Incluindo monociclos e triciclos)

Pneus de bicicleta

Espada de bambu

Carrinho para idoso (veículo elétrico)

Lixo de 
grande vol-

ume

Maquina de cortar grama

Instrumento de corda  - Shamissen

Tapetes persico(jutan)

Caixa de armazenamento (de metal)

Caixa de armazenamento (de plástico)

Placa ondulada de plástico

Tabuleiro de jogo Shogui

Incinerador (feito de ferro)

Porta de papel Shoji (madeira)

Máquinas de limpar as neves

Armário para louças(madeira)

Carrinhos de mão para os idosos

Aquários (feito de vidro)

Aquários (feito de plástico)

Malas para viagem

Espelho de armário( armação completa)

Prancha de esqui

Porta-esqui

Botas de esqui

Bastão de esqui

Pás (de metal)

Isopor (para material isolante térmico・tapetes)

Cortinas feito de palha ou bambu etc

Cadeira de aço

Armário de aço

Estantes de aço

Mesas de aço

Roda de aço (carro)

Volantes (direção) de carro

Taco  (para gateball)

Pia de aço inoxidável

Prateleira de tubo de aço inoxidável

Aquecedor

Bastão para caminhar ou escalar a montanha

Pá largo de plastico ( limpar neve)

Prancha de snowboard

Botas de snowboard 

Pallet e passarela de piso de madeira etc.

Sofás de mola

Colchão de molas

Escorregador (plástico/madeira)

Slides(projetor)

Folhas compensado ou de madeiras

Estantes de armário (de madeira)

Aquecedor a querosene

Caldeira a querosene - Ofuro

Aparador de poda portátil (com motor)

Pia de lavar rosto

Sófa

Trenó (feito de plástico)

Cofre à prova de fogo

Carrinho manual de carga(daisha)

Pneus (carros・ motos, etc.)

Pneus

Bicicletas e monociclos com as rodas)

Suporte para guardar os pneus (feito de metal)

Suporte para guardar os pneus (feito de plastico)

Rodas de pneus

Aquecedor solar de água

Tesoura de corte de galho alto

Coleta de referência para 
classificar,Lixos

・recursos.
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■  O material misturado, que não consegue 
retirar parte metálica jogar como 「lixo 
não incinerável」.

■  Sobre descarte do lixo incinerável・lixo 
não incinerável que não entra no saco 
determinado jogar como 「lixo de grandes 
volumes」.

■  Lixo de grande volume com tamanho 
de 1,0 x 1,5 x 3,0 m ou menos, materiais 
inflamáveis podem ser levados 
diretamente para o incinerador. (Ver 
contracapa) 

※ Se não soube como descartar, entre 
em contato com a Seção de Proteção 
Ambiental.

Lixo reciclável (tipos de 
papeis), colocar dentro do 

depósito de reciclagem 
Está em fucionamento no 

estacionamento Yakuba Minami

Por favor, use
●  O que jogar
　 Jornais, folhetos de propagandas dentro do 

jornais・caixas de papel・ revistas・ livros・ livros 
de mangá・ cadernos・ papelão  

●Data de coleta 
　 O ano todo (incluindo finais de semanas e 

feriados)

　Das 8:30hrs ~ 17:00hrs  

　 Pode jogar qualquer momento dentro do horário 
determinado a cima.

●Como separar
　 Deve separar cada tipo e amarrar com barbante.

Lixo de 
grande vol-

ume

Tatami

Mesas para tênis

Cômoda

Material isolante (para uso doméstico)

Motosserra (de motor)

Cadeira de segurança para criança

Mesa  (de madeira)

Potes para conserva(feito de plástico)

Vara de pescar

Chapas de (Metal, plástico reforçado, etc.)

Mesa de chão (de madeira)

Carrinho de mão para criança (chocalho de madeira)

Banquinhos(de madeira)

Estrutura metálica de ferro

Coluna metálica de ferro

Chapa de ferro

Barra horizontal de ginastica

Suporte para televisão (de madeira)

Tapetes elétrico

Aquecedor eletrica de mesa - Kotatsu (de madeira)

Aquecedor eletrica de mesa - Kotatsu (de plastico)

Órgão eletrônico

Piano eletrico

Barraca de estrutura metálica

Cama elétrica de enfermagem 

Ferramentas elétricas (exceto portáteis)

Cadeira de rodas elétrica

Bicicleta elétrica

Máquina elétrica de rachar lenha

Placa da porta

Tanque de querosene (para uso externo)

Armário de cozinha

Chapas telhas galvanizados

Tambor de ferro (200lts)

Penteadeiras

Pias

Folhas telhas ondulada (feita de plástico/metal)

Churrasqueiras

Pesos para ginástica

Cadeira dobrável

Camas de ferro

Taxidermia (os animais de conservação no museu)

Escadas

Máquinsa de pachinko

Baterias

Geradores de luz

Antenas parabólicas

Palete (de madeira)

Cabide de roupas etc

Pára-choques (carro)

Piano

Guarda-sol de praia

Máquinas eletricas de roçadeira (motor de roçadeira)

Biombo

Guarda roupa portátil (tipo de tubo)

Cerca de arame (tipo rede)

Porta divisório de papel - Fusuma

Edredon- Futon

Persianas

Balanço portátil (desmonta e montagem)

Lixo de 
grande vol-

ume

Barra de ferro para fisioterapia de pendurar

Ofuro (Banheiras)

Caldeira de ofuro

Televisão de projeção

Tampa da banheira - ofuro (de plástico, etc.)

Vaso para planta

Pulvisador para lavoura (com motor)

Pulvisador (elétrica・manual)

Cama eletrica para uso especial de idoso

Cama

Carrinho de mão para criança 

Cerca para criança brincar

Berço 

Caderrinhas de criança

Banheira para bebe

Porta-bebês

Vaso sanitário (feito por louça)

Assento sanitario (incluindo com dispositivo de 
lavagem com água quente)

Tanques sanitários

Rodas (para carros)

Tampa de rodas・Calotas

Caldeiras

Banheiros portátil

Suporte de barramento de banheiro

Espada de madeira (espada de bambu)

Andador

Tapetes eletricas

Estante de livros (de madeira)

Capô de carro

Bomba(diferentes de acima)

Bicicletas de montanha

Cadeiras de massagem

Colchão

Aquecedor de mesa - Kotatsu 

Banquinhas redonda (madeira)

Instrumento musical - Mandorin 

Máquina de costura (tipo pedal)

Máquina de mochitsuki

Dispensa (de aço)

Varal de roupa ( de metal)

Varal de roupa (feito de concreto)

Pá de neve (feita de plástico)

Pá de neve (feita de metal)

Aquecedor de água de cozinha

Armários de roupas

Banheira

Cortinas de palha ou bambu

Radiador (para carros)

Carrinhos de 2 rodas

Suportes de teto (para carros)

Bagageiros de teto (para carros)

Esteira de academia

Armário (de aço)

Cadeira de balanço (de madeira)

Mesinha com rondana (de madeira para cozinha )

×
Asfalto(Resíduos de asfalto)

Pedra

Resíduos gerais contendo amianto

Cartuchos de tinta para copiadora etc

×

Tijolos e blocos

Moedor (de pedra)

Filtros de óleos

Motocicletas

Cilindros ou botijão de gás (GLP)

Gasolina

Pólvora

Garrafas de leite

Óleo diesel

Placa decorativa(Placa de gesso)

Blocos de concretos

Automóveis

Baterias ou pilhas recarregável

Extintor de incêndio

Herbicidas

Lambretas motorizados

Areias

Ardósia

Petróleos

Gesso (placa de gesso, etc.)

Adubo (para uso doméstico)

Agulhas para injeção

Pedras para fazer conserva

Terras

Querosene

Desmoronamento

Agrotóxicos

Garrafa de pesticidas vazia (da horta)

Motocicletas motorizados

Caixas de cerveja

Garrafas de cerveja

Fertilizantes

Garrafas (pesticidas, etc.)

Areia para animais de estimação( inorgãnica ) 

Blocos 

Cilindros ou botijão de gás 

Fezes (de animais de estimação)

Bateria  moeda

Telhas

Tijolos

Coleta de referência para 
classificar,Lixos

・recursos.
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As latas recicláveis

Recicláveis (garrafas・ garrafas PET・ recipientes e embalagens plásticas)

Levando diretamente para o local determinado
Quando tem grande quantidade de lixo gerada pela limpeza após a mudança, deve levar para as seguintes 
local determinado ou pedir para empresa que tem autorização da prefeitura ou informar ( na site da página 
inicial da cidade).

■ Horário de atendimento :
　Segunda feira ~ Sexta feira : De manhã das 8:30hrs ~ 11:30hrs  
　Parte da tarde das 13:00hrs ~ 16:30hrs  
　Sabado somente das 9:30hrs ~ 11:30hrs  
　(※ Fechado aos domingos e feriados)
■ Taxa de pagamento : 170 ienes para cada 10 kg
　※  As cobranças acima serão aplicadas a partir de 1º de 

junho do 4º ano de Reiwa. Até 31 de maio, 4º ano de 
Reiwa, as cobranças são para a instalação anterior de 
incineradores de lixos da Katsurao Kumiai. 

　※ �Mesmo colocando em saco de lixo determinado pela 
prefeitura, as taxas acima serão cobrados.

■ Aceitamos somente dentro de tamanho de 1,0 x 1,5 x 3,0 m
　※  Precisa remover as partes como metal e vidro.
　　Se não conseguir removê-lo, descarte como lixo de grande volume (página 13).
　※  Amarre o lixo pequeno com um barbante ou coloque-o em um saco transparente ou translúcido.
■ �Deve levar na mão formulário de identificação de lixos(Além de ser fornecido na recepção, pode baixá-lo na site da 

página inicial da cidade.）
　Para identificar deve apresentar a carteira de habilitação ou outros documentos

Chikuma-shi Oaza Kamiyamada 3813-100　☎ 026-275-2349

Sakaki-machi Oaza Nakanojo 1850　☎ 0268-82-2349

Chikuma-shi Oaza Yashiro 3088　☎ 026-214-5340

■ �Horário de Atendimento: Da segunda a sexta feira, 8:30hrs ~ 12:00hrs / 13:00hrs ~ 16:00hrs
　 (※ Fechado aos finais de semana e feriados)
■ Taxa de cobrança : 400 ienes até 20 kg (taxa de excesso: 200 ienes para cada 10 kg)

※ Por favor, não deixe de entrar em contato conosco com antecedência.

A cidade de Sakaki está 
proporcionando SDGs

Lixo não incinerável

Lixo incinerável
Novo Centro de Energia Ambiental Chikuma

〜O início da operação a partir do mês de junho do Ano Reiwa 4 〜

Instalação de descarte de lixo não incinerável da Katsurao Kumiai

Depósito de estoque de recicláveis da Katsurao Kumiai
● �Este panf leto usa 

papel reciclado・ tinta 
de óleo de soja.

Prefeitura de Sakaki, Setor de Meio Ambiente dos Residentes,
 Setor de Conservação do Meio Ambiental

Nagano-ken Hanishina-gun Sakaki-machi Oaza Sakaki 10050 
☎ 0268-82-3111（Número interno 125）　Ligar direto para encarregado 0268-75-6204


