Coleta de Lixo Doméstico

Vamos separar o lixo corretamente e apoiar a reciclagem

À partir
1 de de
outubro
de 2017, a região
de Akitsu-cho
também
o mesmo
método
de separação.
Consulte o Calendário
dede
Coleta
Lixo Doméstico,
para obter
informações
sobreterá
o dia
certo de
descarte
para cada tipo de lixo.

Resto de comida
(Escorra a água)

Mangueira de borracha
（cortado até 50 cm）

Bolsa,mala
pequena

Folha de árvore,
espeto

Giz de cera , tinta

Folha de Alumínio

Roupas, Tecidos

Concha de
ostra

●Tapete de borracha, capa de chuva, esponjas e plástico impermeável,
devem ser cortados até 50cm (que caiba no saco de lixo padrão) e

Bichinho de pelúcia
Esponja de cozinha, de
tapete de banho, etc
(cortado até 50 cm)

eliminados como Lixo Queimável.
※Plástico duro, deve ser jogado como [Lixo de Grande Porte Não Queimável]

Fralda descartável
(jogar as fezes na privada)

Calçados
Bola( borracha,couro)

※Se a quantidade de resíduo for muito grande, deve-se solicitar a coleta direta.
●Para que o saco de lixo não se rompa com o peso, reforce o fundo com camadas de jornal

Tampa de
vidro

Isqueiro
Olaria
Caco de
vazio (Vaso de Flor, Panela
Vidro
de barro)
Navalha Acendedor de Fogo

Fita Cassete,
Frasco de Louça de Vidro Fita de Vídeo
refratário
Maquiagem
※só a caixa: Lixo Não Queimável

Bateria

Ímã

●Objeto cortante como navalha, gilete deve ser embrulhada em jornal e escrever a
palavra [KIKEN] no pacote.

灰
Cinza

Prato

●Antes de descartar as cinzas, por favor jogue água, escorra e coloque em saco plástico.

Tábua de Carne
( Plástico )

ねん
ど

◆No caso de cerâmica ou vidro maior que o tamanho do saco plástico padrão, deve-se

Argila

então descartar no dia de [Lixo de Grande Porte Não Queimável]
●Não quebrar lâmpadas comuns e ﬂuorescentes antes de jogar
●Lâmpadas poderão ser jogadas com a própria caixa de papel, mas é necessário colocar dentro do saco
plástico padrão
●No caso de se jogar pilhas e lâmpadas ﬂuorescentes juntas no m
quebrem.
Para isso, coloque as pilhas num saco plástico comum, antes de jogar no saco plástico padrão.
●Não passe ﬁta adesiva nos objetos.
◆No caso de pilhas e baterias tipo botão, leve à loja que comprou para que seja eliminado adequadamente.

Termômetro Comum
(termômetro eletrônico:
Lâmpada Fluorescente Lâmpada Comum [Lixo de Grande Porte Não
(inclusive LED)
(inclusive LED)
Queimável] .)

Embalagem de ovos

Isopor quebrar
em tamanho pequeno
e colocar em saco

Sacola Plástica ou vinil

ラーメン

Recipiente de Detergente,
shampoo, etc
Bandeja de Isopor, plástico Tampa e Rótulo de garrafa pet bottle

うどん

Isopor

↑Ítens que tenham esse símbolo Se a sujeira não sair com lavagem normal, jogue no dia [Lixo Queimável]

PET Bottles

ペットボトル

(Embalagens de
plástico para
bebidas, molho
de soja, mirin,
garrafão de
plástico ,etc.)
↑ Ítens que tenham esse símbolo

Como descartar
Garrafa Pet Bottle para chá,
suco, refrigerante

①Retire a
tampa

②Retire o ③Passe água ④Se possível,
amasse
para lavar

※Tampa e rótulo (plástico reciclável)

Garrafa Pet Bottle para molho de soja
(Shoyu), mirin, aguardente

クッキー

ビン・缶

Garrafa
Lata
(Não há necessidade
de separar vidro e lata)

Lata de Bolacha
Garrafa Vazia
Lata de Spray
(não
há necessidade
de perfurar)
(Após
utilizar completamente
o produto,fure a lata.)

Lata Vazia

Jornal

(Incluíndo panﬂeto)

※Incluindo panﬂetos
※Somente panﬂetos devem ser
jogados como revistas

ダンボール・雑誌・雑がみ

Papel de embrulho

empilhar
20cm

(Incluíndo caderno e panﬂeto)

Papelão Fino

Caixa de doces Papel OA

(caixa de doces, de lenço
depapel, etc)

Papelão

Revistas

Caixa de leite
Remover metal,
plástico e vinil

Saco de papel Calendário

燃やせない粗大ごみ

Levar pessoalmente
É possível levar
diretamente ao
centro o Lixo
Doméstico (de
grande porte).
※Detalhes no verso

Lixo de Grande Porte Queimável Lixo de Grande Porte Não Queimável

粗大ごみ

Saijo・
Hachihonmatsu・
Shiwa・Takaya são
determinados e
anunciados de
acordo com a região
(associação de
moradores)
Kurose・Fukutomi・
Toyosaka・Kouchi
veriﬁque o
calendário de coleta.

Caixa de Papelão

Caixa de lenço

Móveis de
Madeira
Colchão
Outros

Cômoda

Bolsa de Golf

Tampa da mesa de kotatsu

Metal,Espelho,
Veículos,Ítens de
plástico duro,
Recipiente
grande de
plástico,Outros

Diversos
Torradeira
Eletrodomésticos

Kotatsu
(tampa da mesa:
Grande Porte Queimável)

Acolchoado/
Almofada

Cadeira baixa

Triciclo

Cadeira de Suporte
Metal
de Varal

Prego, Arame
Brinquedo

(Brinquedo, capacete,
órgão, etc)

Caneta,
lapiseira,
marcador

Colchão de molas,
Cama

(Separar os tubos
das camas de ferro )
Cama

Máquina de Protetor para
Fritura
costura

Bicicleta Carrinho de bebê

Escrivaninha, Cadeira
(madeira)

Armário
Prateleira de Madeira

Sofá

Eletro Eletrônico

Aquecedor

●Empilhe jornais e revistas até 20 cm de altura, e amarre barbante em cruz. (Não use
ﬁta adesiva nem saco plástico)
●Não misture revistas e jornais.( No caso jogar apenas panﬂetos, deve-se jogar junto com
revistas).
●Remova plásticos, metais, CD e vinil das revistas e caixas de papel antes do descarte.
●Caixas de papelão devem ser dobradas até 50 cm e amarradas com barbante.
●Papéis combustíveis como recibos, fax, fotos, cartão postal, papéis laminados e outros,
jogar como [Lixo Queimável]
●Se possível, não jogue em dia chuvoso.

Tapetes
(elétrico: Grande
Porte Não Queimável)

Sapateira

(excluindo aparelhos de
reciclagem obrigatória)

●Aerosóis
spraysde
degás
gás,
podem etc,
explodir
sob pressão.
utilizaresvazie
completamente
lata spraye・lata
cassete,
por haver
risco deApós
explosão,
todo o o
produto, fure
a lata
spray
local ventilado
), e descarte junto com latas e
conteúdo
antes
de de
jogar.
(não( num
precisam
ser perfuradas).
garrafas de vidro.
●Retire a tampa da lata ou garrafa. Lave o recipiente.(Tampa metálica é eliminada no
mesmo saco plástico das latas).
●Garrafa quebrada, vidro, ou outros objetos perigosos, devem ser descartados
embrulhados em jornal e no pacote escrever a palavra ¨KIKEN¨(perigoso)
●Latas grandes, frigideiras, panelas, devem ser descartadas no dia de [Lixo De Grande
Porte Não Queimável].
●Devolva as garrafas retornáveis ( cerveja e outros ), à loja em que foi comprado o
produto.
◆Nunca jogue recipientes com restos de produtos químicos e pesticidas.
① Jornais (Incluíndo panﬂetos) ② Revistas, caixas de papel ③ Caixas de papelão,
① dia de Jornais, ②③ dia de revistas e papelão

Jornais

Revista

① A tampa e o rótulo da garrafa, devem ser retiradas e descartadas no dia
de [Plástico Reciclável].
② Lave o recipiente.
③ Se possível, amasse a garrafa pet bottle.
◆Recipientes com o símbolo como garrafa de óleo, molho pra salada,
molhos em geral, devem ser descartadas no dia de [Plástico Reciclável]

Garrafa, Pote
Térmico

Pote, Chaleira

Talheres como
Faca de Cozinha

Galão Plástico Lata grande
Mala de (remover conteúdo)
Cerâmica Grande
viagem

(não colocar em saco)

Cabide

Escova de dente Tesoura

Balde, Bacia Guarda-chuva
de plástico
Flop Disco

Espelho
Caixa de roupa Capacete

Aquário

Impressora

Máquina de datilograﬁa
(computador não será recolhido)

※No período de transição entre 1 de outubro de 2017 e 31 de março de 2018, os sacos de lixo velhos ainda poderão ser utilizados.

CD・DVD

Amarrar com Barbante

新聞

empilhar
20cm

①Conﬁrme o símbolo do plástico reciclável
②Remova o conteúdo e lave cuidadosamente.
③Quando a sujeira, gordura não sair mesmo lavando, o objeto deve então ser
eliminado no dia de [Lixo Queimável].
●Isopor de tamanho grande, deve ser quebrado em pequenas partes
eliminado no saco plástico padrão.
●Não utilize saco plástico duplo
◆Objetos que não tem o símbolo
Ítens de plático mole ( adesivo, ﬁlme plástico)→[Lixo Queimável]
※ grandes ítens →[Lixo de Grande Porte Queimável]
Ítens de plástico duro (ex: brinquedo) → [Lixo de Grande Porte Não Queimável]

Saco Plástico ( Verde )

リサイクルプラ

Plásticos
Vinil
Polystireno

Kairo

●Em caso de porta de vidro, separar a moldura ( jogar no dia
de Lixo de Grande Porte) e o vidro ( jogar no dia de Lixo
para ser Enterrado ) o que não couber no saco plástico
padrão, jogar no dia de
[Lixo de Grande Porte Não Queimável.]
●Em caso de penteadeira, retire o espelho e jogue como [Lixo
de Grande Porte Não Queimável]
●Remova todas as peças de metal e jogue no dia de [Lixo de
Grande Porte Não Queimável]
●Colchão de mola, deve ser eliminado completo no dia de
[Lixo de Grande Porte Queimável]
(as molas do colchão serão separadas por máquina)
●Não jogue nenhum armário ou cômoda com objetos dentro.
●Acolchoados e tapetes devem ser amarrados. Tapete
elétrico jogar como [Lixo de Grande Porte Não Queimável]
●Os aparelhos elétricos não recicláveis, devem ser jogados
no dia de [Lixo de Grande Porte Não Queimável].
(Remover pilhas e lâmpadas e jogá-las no dia de Lixo Tóxico)
※ Eletrônicos recicláveis são taxados.
●Latas grandes devem ser descartadas sem nada dentro.
●Por haver risco de explosão, certiﬁque-se de que
aquecedor não contenha querosene e pilhas.
Pequenos objetos
como como
brinquedos,
prego, escova
dental, escova
etc, devem
ser
●Pequenos
objetos
brinquedos,
pregos,
de
colocados
saco plástico
transparentejuntos
ou semi(saco
transparente.
dentes, em
podem
ser eliminados
plástico verde).
◆Não jogue outros tipos de lixo nesse dia. Vidros e latas
pequenos devem ser jogados no
dia de lixo de [Latas e Garrafas de Vidro]
●Antes de jogar bicicleta, cancele o registro de prevenção de roubo
●Telefone celular deve ser devolvido à loja que efetuou a
compra. (inclusive a bateria e carregador)

Tamanho Padrão

有害ごみ

Pilha, Bateria,
Lâmpada Comum
e Fluorescente,
Termômetro

Umidiﬁcador

カイロ

D r ink

埋立ごみ

Vidro
Caco de vidro
Cinza
Navalha
Tábua de plástico

●Escorra o excesso de líquido das sobras de alimentos e embrulhe em jornal ou similar.
(Por ser perigoso, quebre ao meio palitos de bambu e similares.)
●Óleo de cozinha deve ser solidiﬁcado ou absorvido em papel toalha e embrulhado em jornal.
●Fezes de animais devem ser embrulhadas em jornal.
●Folhas e galhos pequenos de árvores, devem ser descartados no saco plástico amarelo.
Retire o excesso de terra. (Se a quantidade de resíduos de jardinagem for muito grande,
deve-se solicitar a coleta direta).
●Não jogue latas, garrafas e metais junto com o [Lixo Queimável].

Tamanho

Até
50
cm
×

50
cm
×

20
cm

Até
180
cm
×

100
cm
×

200
cm

Até
150
cm
×

120
cm
×

200
cm

Divisão de Polícia Ambiental, Cidade de Higashihiroshima Tel: 082-420-0926

○Contamos com a sua colaboração para manter o local da coleta sempre limpo.

(Travesseiro de
gelo, isolador
térmico, etc.),
Kairo, Umidiﬁcador

Saco de Lixo

Saco Plástico ( Amarelo )

Resto de comida
Madeira
Papel, Tecido
Borracha, Couro
Papel Alumínio
Giz de cera, tinta
Outros

Conteúdo

燃やせる粗大ごみ

Lixo Queimável Lixo para ser Enterrado Lixo Tóxico Plástico Reciclável Garrafa Plástica Garrafa de Vidro・Lata Jornal Revista Lixo de Grande Porte

燃やせるごみ

○Você pode reduzir a quantidade de lixo reciclável para coleta ( jornais, revistas, papelão, roupas velhas, latas, garrafas pet bottle, etc ), fazendo doações para escolas (PTA), organizações de caridade e outros.
○Isqueiros (vazios) poderão ser descartados na prefeitura e subprefeituras, na caixa de pilhas e baterias vazias.

Categoria Tipos de Lixo

Lixo de Grande Quantidade - Mudança

Pode ser levado diretamente ou mediante reserva para recolhimento e pagamento de taxa

■ Procedimentos para jogar o Lixo Doméstico (Lixo de Grande Porte) ■
Emissores (Cidadãos de Higashihiroshima)

Kamo Kankyo Eisei Center
賀茂環境衛生センター

●Separe corretamente o lixo e jogue no saco plástico padrão
●Necessário apresentação de um documento pessoal que prove
que mora em Higashihiroshima
●Observe abaixo, o local que o lixo deve ser jogado, dependendo do tipo

JR八本松駅
至広島

○Lixo Queimável
○Lixo de Grande Porte Queimável
○Jornal, Revista, Papelão

○Lata, Garrafa ○Plástico Reciclável
○Garrafa Pet Bottle ○Lixo para ser Enterrado
○Lixo Tóxico ○Lixo de Grande Porte Não Queimável

Kamo Kankyo Eisei Center
(Saijo-cho Kamiminaga 766-1)

Kamo Kankyo Center
(Kurose-cho Kunichika 427-24）

082-426-0820

八本松中学校

至河内
JR西高屋駅

本線
JR山陽
信号
「大坪」

信号
「御条」
上三永IC

賀茂ボール
ワコー

大野石油

信号「記念橋西詰」

ブールバール

運動公園
東広島自動車学校

山

Das 8:30 às 17:00 hs (exceto domingos e feriados)

陽

新
東

ローソン

広

幹
島

駅

島

広

東
JR

375

広島大学
至吉川

至竹原

フジグラン

西農高

福山通運

Observações do Centro
●Dentro do centro o veículo é pesado(permitido até 4 toneladas) e com identiﬁcação pessoal
●Após descarregar com a ordem do encarregado, o veículo é novamente pesado
●Cuidado ao trafegar com veículo grande no centro. Atenção!
●Resíduos de madeira grande, para ser aceito no centro, deve ser: ①retirado suporte ②
cortado no comprimento máximo de 1,80 cm (bambu até 1,30 cm) Colabore cortando até
20 cm de diametro
●Lixo que a cidade não recebe (pneu, máq agrícola, moto, produto químico, óleo, lata com
tinta, material reciclável. Consulte a loja que comprou o produto. Não serão aceitos
mesmo que desmontados)
● Não serão aceitos lixos de construção civil, de demolição, resíduo industrial

375

市役所
JR西条駅

486

2

0823-82-6499

Das 8:30 às 17:00 hs (exceto domingos)

至福富、豊栄

（ごみ焼却施設）

モービルGS

線
呉

道

中古車販売店
セブンイレブン
出光GS
（宇佐美）

路

Kamo Kankyo Center
賀茂環境センター
（不燃ごみ処理施設）

馬木IC

信号「国近」

エネオスGS

信号
「黒瀬工業団地入口」
至呉

板城西小学校
黒瀬工業団地

375
東

路

道

呉

島

広

至安芸津

黒瀬工業団地

黒瀬工業団地入口

■ Os ítens listados abaixo não serão coletados no dia de Lixo de Grande Porte ■
Lixo de Grande Porte Não Queimável

※ Não serão aceitos, mesmo que
desmontados
※ Não é possível levar particularmente

Item
Observação
Assento de bebês para carro
Antena de Televisão
Aspirador de Pó
Aquecedor
Remover pilha e querosene
A
Almofada de Carimbo
Arame
Armação de Alumínio
Aquário de Plástico

Máquina de
lavar roupa
Ar Condicionado

Bicicletas

Secadora de Roupa

Televisão Comum
de Tubo (CRT)

Televisão Cristal
Refrigerador
Líquido e Plasma (incluindo Freezer)

Computadores

Extintor de Motocicleta
Incêncio

Item

Informações

Ar Condicionado
Televisão
Refrigerador/Freezer
Máquina de lavar e secadora de roupas
Secadora de Roupa

[PAGO] (Eletrodomésticos Recicláveis )
Leve o aparelho em Loja de Eletrodoméstico.
Informações: Centro de Reciclagem de Eletrodomésticos:
0120-319-640

Computadores
notebook, etc.

Computadores sem o Selo de Reciclável paga taxa
Consulte o fabricante do seu computador
ou Centro de Promoção
PC3R: 03-5282-7685
[ Home-Page ] http://www.pc3r.jp

Extintor
de Incêndio
Doméstico

Motocicleta

Bomba de Bicicleta (Metal)
Brinquedo (plástico ou metal)
B Bob Térmico
Barra de Ferro
Baldes
Barbeador
Bomba de Querosene
Canetas de marcar Nome

Lixo Comercial

LP
ガス

Painéis feito de ﬁbra de vidro

G

Caneta Esferográﬁca
Capacete

CDs ( caixas de Cds )
Corrente
Carrinho de Bebê
Cabo Elétrico
Caixas de Roupas( Plástico )
Cafeteira
Copo de Plástico
Controle Remoto

K

L

Cortador de Mato
Cortador de Unha
Caixa Plástica p/ Documento
Cerâmica grande
Conjunto de Estéreo

ペ
ン
キ

Vidro descartar
[Lixo para ser Enterrado]

Remover as pilhas

Lata de Óleo de Carro

Devolver à loja em que
efetuou a compra

Conjunto de Tinta de
impressora

Jogar como
[Lixo para ser Enterrado]

Extintor de
Lata de Tinta
Incêncio Produtos
Pneus, Peças
Químicos,
de Carro
Botijão de Gás Bloco de Concreto Bateria de Carro
Máquina de Agricultura
Pesticidas

Lixo que normalmente é gerado pelas indústrias:
Resíduos de alimentos e bebidas, agricultura, comércio,
indústria, serviços, construção, gestão empresarial e
outras indústrias.

Se for Madeira Pequena
[Lixo Queimável]

Cartucho de Tinta
Impressora

Material
de Pintura

Lavatório de madeira [Lixo de
Grande Porte Queimável]

Lâmpada Elétrica e Lustres Lâmpada [Lixo Tóxico]
LP( Disco de Vinil )
Limpador
Lata de 18 litros

Monociclo
( Carrinho de mão )

Caixa para Batom
Cama de Ferro
Carimbo Pessoal

Lavatório
( Bacia para rosto )

Material para Ikebana
Maquina de costura

Cabide de Material que Madeiras [Lixo de
Grande Porte Queimável]
C não seja Madeira
Chumbo de Pesca
Chaleira

Cofre Portátil
Duraluminio
D
DVD (inclusive a caixa)
Extensão
E
Estojo de Maquiagem

×

F

Câmeras

Consulte a loja de motos.
Consulte o Centro de Reciclagem de
Motocicleta - 03-3598-8075

油

Cancelar Registro de
Prevenção de Roubo

Cadeiras de Material que Se for Madeiras [Lixo de
não seja Madeira
Grande Porte Queimável]

[Mediante pagamento de taxa] O trabalho de descarte dos
extintores domésticos vem sendo feito com colaboração
dos distribuidores regionais e da Associação da Indústrias
de Extintores.
※ Necessário selo de reciclagem e transporte.
Contato: Associação da Indústrias de Extintores (Centro de
Reciclagem de Extintor)
（03-5829-6773） Home-page: (http://www.ferpc.jp/)

Tipos de Lixo Não
Recolhidos pela
Prefeitura de
Higashihiroshima

E

Item
Observação
Enxada
Exceto para Agricultura
Escova de dente
Escova de Banheiro
Esquí, Bota de Esquí
Espelho
Escova de Cabelo
Escada
Ferramentas
Forno de Microondas
Faca
Floppy Discs (inclusive a caixa)
Frigideira
Ferro de passar roupa
Filmadora
Foice
Exceto para Agricultura
Guarda-Chuva
Garrafa Térmica
Grampo de Cabelo
Kama ( Utensílio para arroz)

M Metal Precioso
Maquina de escrever

Exceto para área de
Agricultura

Item
R Raquete de Tênis
S Suporte de Varal
Troféu Tanque Plático
Tábua de carne ( plástico )
Termômetro Digital
Telefone

T Triciclo Tesoura de jardim
Taco de Golf Torradeira
Tesoura de Cozinha
Tupperware
Tapete Elétrico
U Utensílios de porcelana
Vara de pesca
( plástico )

V Vasos de planta (plástico)
Ventilador Elétrico
Vídeo Cassete

Lixo de Grande Porte Queimável
Item
Almofada
A Armário
Acolchoado de Kotatsu
Bloco de Brinquedo e
B
cadeira de Madeira
Cabide de Madeira

C

Macaco de carro

Mesa com aquecimento Madeira descartar no dia [Lixo de
Grande Porte Queimável]
elétrico (Kotatsu)

Mala de plástico
Objetos de Aço
Óculos e óculos de Sol inclusive lentes de aumento
Produto Siderúrgico
Pincel Atômico
Prego
Pasta Plástica p/ Documento
Prendedor de uso de cozinha
P Prendedor de roupas
Prancha de Surf
Podador de Grama Pá
Processador de Texto Pinico
Pote para guardar óleo de cozinha
Panelas de arroz e comum
Pote Témico
Remover as pilhas
Rádio
Relógios
Remover as pilhas
R Recipiente Plástico

O

Rede de Pesca Relogio de Pulso

Observação

Bambu [Grande Porte
Queimável]

E
F
J
L

Observação
Amarrar com barbante
Amarrar com barbante
Metal
[Lixo para ser Enterrado]

Cama

Estrutura metálica [Lixo de
Grande Porte Não Queimável]

Cobertor

Cobertor elétrico [Lixo de
Grande Porte Não Queimável]

Cortina
Colchão de Molas
Esteira de Bambu
Futon
Jogo de Sofá
Lona de Plástico

P Penteadeira
M Móveis de Madeira
R Rack de Madeira

Amarrar com barbante
Amarrar com barbante

Metal - [Lixo de Grande Porte
Não Queimável] Espelho [Lixo para ser Enterrado]
Se for Metal
[Lixo para ser Enterrado]

Sacola de Golf
S Sapateira de maderira
Sofá individual
Tábua de Passar Roupa
Tatami
T
Tapete Elétrico [Lixo Grande
Tapete
Porte Não Queimável]
V Varal de Bambu

Madeira [Grande Porte
Queimável]

Máquinas agrícolas: arador, colhedeiras, máquina para plantio, etc.Resíduo de construção,
objetos agrícolas (caixa de planta, saco de adubo, vaso de planta,etc) Motocicleta, motor, ﬁo,
terra, arame, ﬁo de aço,Latas com restos de tinta, óleo, etc., rede de pesca, plástico duro, etc.
※Máquinário agrícola e peças de automóveis não podem serão recolhidos, mesmo que sejam
desmembrados ou de tamanho pequeno.
※Lixo hospitalar como seringas e agulhas, devem ser devolvidas à instituição médica.

Esse tipo de lixo deve ser recolhido por empresa autorizada pela prefeitura ou
transportados diretamente para o Centro Municipal de Resíduos pela própria
empresa.

