
 Lixo Volumoso   (Prévio Requerimento)  Lixo que não se retira da Estação de Lixo

 Lixo que a Cidade não pode recolher - despachar

 Eletrodomésticos sujeitos à Lei de Reciclagem  (TV, Refrigerador do Ar, Geladeira, Refrigerador, Máquina de Lavar

Roupa, Máquina de Secar Roupa) e como se livrar de PC

 Levar o Lixo a Nambu Clean Center
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Atar com cordel

● Enxaguar e achatar a Lata

vazia.

● Panela , Chaleira etc. 

metálicas 

● Copo de Vidro, Cerâmica,  Vidro  

Termorresistente, Recipiente,

Guarda-chuva, Botelha suja e

fedorente etc.

※ O que superar 50 cm de longitude 

(com exceção do Guarda-chuva) é 

impróprio, é Lixo Volumoso.

● Vasilha de leite,   

suco etc. cujo in-

terior é branco.

※ Se o interior é 

prateado, é Lixo  

Combustível.
● Lavar, cortar e  

despregar, 

● O (papel) Diário e o Panfleto 

(inserto) atá-los juntos.

Se pode meter na Caixa 
Receptora  do 
Kōminkan
(em horas de escritório)

● Dobrar as caixas vazias e atá-las

● Sacar  o Gum Tape e os grampos do Hotchkiss

● Atar o Semanário - Livro de Bolso - Livro Didático - Caderno -

Dicionário  etc. .

● Coisas pequenas como Caixa de doce ou tissue - Envelope com janela

etc. meter em saco de papel e atar.

● Os papeis triturados com o Shredder (para não esparzir) meter em

saco transparente (até 4 sacos de 45l por vez).

※ Extrair o Vinyl ou Cello Tape e sacar como lixo combustível.

※ Papel térmico - sintético ou sujo - vasilha de papel com odor, comida 

ou detergente etc. sacar como lixo combustível.

● Peça de Vestir (camisa, calça etc. reutilizáveis)

● Botão (pregado) e Zíper (costurado)

※ Toalha - Lençol - Roupa Íntima - artigos sujos ou rotos 

etc. sacar como combustível.

※ Colchão - Roupa de Cama de Verão - Cobertor - Alfombra são impróprios.

● Tirar a tampa

da Botelha

● A Botelha de Cerveja ou Isshō (1,8l ) que pode 

se reutilizar, devolver à  Licorista.

● Tampas de Resina ou Metálica sacar como lixo  

combustível ou incombustível, respectivamente. 

※ Botelha rota - suja - fedorente - prato - copo 

etc. sacar como lixo incombustível.

● Esvaziar o conteúdo da 

Botelha e enxaguar

Lata de 
alumínio: 
pode se levar 
ao Kōminkan
(nas ho-ras 
de escritório) 

● Retire a tampa, remova a etiqueta, 

lave o interior do frasco com água e 

retire-o sem esmagá-lo.

● Tubo Fluorescente - Espelho - Termômeto de Mercúrio etc.   

※ Envolver em papel para que não se romper.

● O ramo com diâmetro
e longitude menores de
15 e 50 cm, respectiva-
mente.
Atar em feixe de 30 cm
de diâmetro. Não  me-
ter  no Saco Designado.

◆多量のごみ(引越しや庭木のせん定など一度に

Recebemos o Pedido por telefone ou fax  e pasamos por sua casa para retirar

◆ Recepção da Petição         :  Encarregado de Orientação do Departamento de

Propulsão do Asseio   (em Nambu Clean Center)

☎ 71-4192    Fax  72-5310

◆ Horário de Recepção        :  8:30 ~ 17:15   (dias de semana, dias úteis)

◆ Tarifa                                :  ¥ 1,460 por cada um (Imposto sobre o Consumo incluido)

◆ Maneira de Sacar             :  Na Recepção lhe diremos o dia que passaremos para retirar (que

é, aproximadamente, 2 semanas depois). Esse dia, até as 8:30,

deixá-lo no lugar acordado pegando o papel com a

inscrição "Sodai Gomi" e seu Nome. 

◆ Atenção                             :  Por cada requerimento se retira até 5 coisas. A hora é

indeterminada. O Lixo Empresarial, é imprópio. 

※ O Lixo Volumoso pode se levar, diretamente, a Nambu Clean Center (ver abaixo).

※ Esvaziar a Lata de Alimento.

※ O que superar 50 cm de longitude é 

impróprio (é Lixo Volumoso)

● Coisa  que exceder 50 cm e que a Cidade pode despachar.
Ventilador - Alfombra - Colchão - Cobertor - Cama -

Bicicleta - Guarda-roupa - Mesa etc. 

● Envolver em papel (diário etc.)  a Faca, Vidro ou  
Botelha  rotos etc. com a indicação "Perigoso".

※ A Agulha de Seringa não será recolhida

Atá-los

Atar com cordel 
ou meter em 

saco de papel

Saco Transparente 

Logotipo

Saco Transparente ou Semitransparente

◆ A Cidade não pode despachar e tampouco pode se levar a Nambu Clean Center: O Resíduo de Material 
Industrial, coisa que conter substância nociva ou perigosa e outros. Pedir o despacho ao comércio ou empresa especializada. 

Os  principais são: piano, órgão, caixa forte resistente ao fogo, tambor, caldeira, depósito desmontável, maquinaria agrícola, banheira,

purificador, aquecedor, sanitário, botijão, produto farmacêutico, explosivo, inflamável, resíduo de material médico, produto de concreto,

resíduo de madeira  de construção, autoparte, peça de moto. extintor, sinalizador, bomba de água privada, televisor, geladeira, refrigera-

dor do ar, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, computador pessoal (System Unit - Display), Bola de Bowling etc..

◆ Os seguientes não se podem retirar da Estação de Lixo.   Levá-lo a Nambu Clean Center ou pedir a um comerciante com

licença (é pago e a tarifa  é diferente conforme à empresa).

Lixo em grande quantidade (da mudança ou poda dos ramos dos árvores do pátio), Lixo Empresarial (o Resíduo de Mate-

rial Industrial não se pode levar à Estação de Lixo nem a Nambu Clean Center), Lixo Volumoso (que exceder 50 cm).

● Escorrer o lixo fresco

(natural ou cru)

● Saco Vinyl, Bandeja Alimento, Isopor, Produto Plástico, Lâmina Alumínio, Kairo
usado,  Azeite Comestível (infiltrar em papel ou teia ou solidificar), CD, DVD.

※ O Isopor grande, despedaçar para que entre no Saco Designado.

※ A Bandeja Branca, levá-la à  Coleta de Recicláveis do Super.

※ O que superar 50 cm de longitude é impróprio (é Lixo Volumoso).

Atar com cordel

Atar com cordel

Segunda a sexta  (com exceção de Fim de Ano e Ano Novo);das  8:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:45

Sábado das 8:30 às 12:00

Ashikaga Shi Noda Chō 826-1 ☎ 72-5300   Tarifa: ¥ 220 (Imposto sobre o Consumo incluido) por cada 

Seção de Consulta de Nambu Clean Center

● 71-4192   Classificação de Lixo, Lixo Volumoso, Estação de Lixo

● 72-5300   Levar o Lixo a Nambu Clean Center

● Goma, Couro, Papel, Teia que não 

se podem reciclar como Recurso 

Até às 8:30 do dia fixado, levá-lo à Estação de Lixo 

No Saco Designado

※ A Pilha Seca, consul-

tar com a loja

Lata de Spray,

Lighter, Kasse-

tte  Bombe são 

Lixo Nocivo

【Eletrodomésticos sujeitos à Lei de Reciclagem】
① Pedir ao comércio de eletrodomésticos ou à empresa especializada (se paga a tarifa de reciclagem e transporte)

② Levar, pessoalmente, ao comércio designado (com o Bônus de Reciclagem comprado no Correio)

【Computador Pessoal】(System Unit, Display, Mouse, Keyboard etc. que integram o jogo no momento da compra)

● Peça ao fabricante do PC para coleta ou peça ao correio para coletá-lo.

[Reduzir o desper-
dício de comida]
Se não for possível
◆ Escorrer o lixo  

fresco.
◆ Convertê-lo em 

adubo.

☎ 20-2141   

Subsídia-se a 
compra do 
proces- sador 

Combustível

【Classificar
os  Papeis】

◆ Caixas de doce 
ou tissue, 
envelope com  
janela etc. são 
Recur-
sos(naturais) e 
não lixo 
combustível.

◆ Se, pelo 

tamanho de-
sigual, é difícil de 
a- grupar, meter 
num  saco de 
papel e sacar
como Recurso 
(natu- ral)

【Caixa Receptora de Eletrodo-
mésticos pequenos  . . . 】

◆ Que possam pasar pela boca
da Caixa cuja dimensão é de
15 cm  x 30 cm .

※Está instalada no Departa-

mento de Propulsão do As-
seio Urbano (nas horas de  
escritório),  Edificio Central,  
2o. andar. 

● Ashikaga recicla os Eletro-

domésticos pequenos reco-

lhidos na Estação de  Lixo.

※ Até  3 feixes por   
vez

Lata de Spray -
Lighter - Kassette 
Bombe são  Lixo 
Nocivo

● Ramos pequenos que não 

podem ser atados, 

folhas caidas, ervas.

※ Não será recolhido no caso em que o lixo 

fresco (natural ou cru),  fruta, papel  etc. 

estejam mesclados.

● Tirar a matéria fecal da  

fralda.

(A fralda de animais 

no Saco  Designado)

※ Até 4 sacos de 45l  por vez. 

※ Tirar a terra e, se possível,  

ressecar.

【Atenção】 As Sujas ou com Corpos Estranhos
näo se podem Reciclar

● Esgotar a Lata de Spray - Kassette 

Bombe e, fora da casa, perfurar pa-

ra tirar o gás.

● Esgotar o  

Lighter

Metálico

Incombustível

No Saco Transparente  

ou Semitransparente

ou Semitransparente

2 vezes / semana

2 vezes / mês

2 vezes / mês

□Dias da 

semana
(feiras)

月 = segunda

火 =   terça

水 = quarta

木 = quinta
金 = sexta

Logotipo

【Pedido 】Se a chuva a molhar, se genera 

mofo que impossibilita a re-utilização. 

Evitar que se molhar.

Saco Transparente ou 

Semitransparente

Classificar em 3 grupos:

1. Incolor e Trans-

parente; 

2. Marrom;

3. Outros cores 

Só com este 

Logotipo

Saco Transparente ou 
Semitransparente

Saco Transparente ou Semitransparente

ポルトガル語訳

□Dia da semana
(veja-se abaixo)

□Dia da emana
(veja-se abaixo)

□Dia da semana
(veja-se abaixo)

○ Numeral Ordinal 

○ Numeral Ordinal 

Saco Transparente ou Semitransparente


