
2 vezes por semana

1 vez por semana

　

　

 Quinzenalmente

　　　

2 vezes ao mês

1 vez por mês

 

1 vez por mês

 substâncias

    proibidas

Consultas　Seisou jigyousho gyoumu kanrihan（TEL８２－４４０１・FAX８４－６７４４）

秦野市

Como separar • como jogar(Alguns itens estão na lista de exemplos。）

Eletrodom é stico

Computadores

Motos ・

Motocicletas

Levar ate o local da
coleta。

Vestuario

TelevisãoGeladeira･

Congeladores

Maquina 
de lavar
Maquina 
de secar

Ar condicionado

grossura

10cm

comprimento 80cm

diâmetro 50cm

Galhos podados e bambu

Resíduos de óleo comestível

colocar os vidros 
separadamente de acordo 
com a cor、
as latas colocar dentro da 

cesta

・Separar o lixo do lixo reciclável, e jogar nos dias determinados até as 8:30hrs.
・Por favor não jogar o lixo depois das 8:30 e dias que não há coletas.
・Não coletamos lixos de empresas.Por favor pegar autorização e levar diretamente a Hadano clean center、ou 

contratar empresas que façam o processamento de lixos.

Recipientes

plásticos
Lavar,amassar e jogar em sacos

transparente ou semi-transparentes

Recipientes pláticos ,fora as garrafas 

Lâmpadas 
fluorescente､

pilhas、
bomba de gás・

spray、
termômetro

outros

Lixo que

a prefeitura

não coleta

Lixo reciclável
Resíduos de óleo 

comestível

Lixo de grande
porte

Maior que 50cm e 

menor que 2m
（alguns itens serão reciclados）

Substâncias proibidas、extintores、pneus、bomba 

de gás propano、bateria、maquinas agrícolas、

piano、organo、medicamento médico、produtos 

médicos、tatami、altar budista、bloco de 

○Não jogue papel e 

roupas em dias de chuva。

○Os vidros e latas 

recicláveis,,lavar e tirar 

a sujeira。

○Entrar em contato com o escritório da marca do seu computador。

verificar em :http://www.pc3r.jp/index.html o local de consulta de cada 

marca

○Quando nãç há marcas ou foi montado por você,peça o processamento 

para a associação dos computadores3R
。Telefone 03-5282-7685

○Como a cidade não pode  processar este tipo de lixo,por 
favor entrar em contato com lojas de vendas ou lojas 
especializadas

○Colocar separadamente em sacos transparente ou semi 

transparentes。

○Pilhas tipo botão、pilhas recarregável,pilhas Levar nas 

○colocar separadamente em sacos transparentes ou semi-transparentes。
○Não colocar em saco duplo（colocar em saco pequeno depois colocar em saco grande）。 ○caso esteja sujo,jogar em lixo 

queimável

Não jogar no local 
da coleta。

Não jogar no 
local da coleta。

As companhias de motos e motocilcetas 

criaram o sistema de reciclagem de peças de 

motos e motocicletas e estão se esforçando 

○Entrar em contato com lojas de vendas de motos e motocicletas。

○sobre as lojas de motos e motocicletas veja no site da cidade de 

Hadano ou na central de reciclagem de motos e motocicletas。

Lixo 

queimável
Jogar em sacos transparentes ou 

semi-transparente

Lixo não 
queimável・
○Deixar 

Produtos plástico Outros produtos

※A sujeira das fraldas 

descartáveis jogar no toilet

Revistas

Revista、papel de 

embalagem、folhas 

de anuncio、sacolas 

de papel、envelope、

Jornal

Não colocar em sacos。
separar as folhas de anuncios。

caixinha de leite e sucos

enxaguar

cortar,abrir e amarrar

Outros papeis

que tenham essa marca

・Moveis …armário,、mesa、sofa、cama、futon ・eletrodomestico…microondas、aspirador de pó、aquecedor elétrico、ventilador、máquina de 

costura,outros

①Há duas formas de coleta,uma por reserva pelo telefone、②E outra levar 
diretamente na central de recursos ambientais

Latas

Lâmpada fluorescente

Redondo、tubulares、tipo 
lâmpadas,compactas

Pilhas

※Abrir um buraco e 

tirar todo o gàs。

Bomba de gás・Spray

※Termômetros 

digitais levar em lojas 

Termômetro、Medidor 

de pressão

(apenas termômetro

de mercurio）

e 、colocar 
em sacos 
separados。

Produtos de metal,cerâmicas,luz 

florescente,outros

Lixo não queimável

※Garrafas plasticas de mirin e men tsuyu são vasilhas pet。

○Cortar os galhos em comprimento menores que 

80cm e amarrar num diâmetro menor que 50cm
○Somente galhos de ate 10cm de diâmetro

Tentar reduzir o lixo de resto de 

comida,processando em recipiente de compostagem.

Matos,folhas 
secas,flores 

NIcado
HIdrogênio

níquel
Íon lìtio

caixas de papelão

pode deixar se tiver metal

Desktop Note book

Vidros recicláveis（de bebidas e comidas）

transparent marron outros

as vasilhas 

plásticas que não 

tenham essa marca , 

jogar em dias de 

lixos queimáveis。

produtos que tenham essa 

marca,separar e jogar em dias de 
plásticos。

Que tenham essa 

marca Vasilhas de shoyu,sake,temperos

vasilhas pet

tampa jogar separa

damnte

Saco plástico、filme plástico、tubo plástico、
tampas plásticas、paket plástica、bandeja 
plástica、copo plástico、garraf plástica、
embalagem plástica、isopor）

Cuidado

Por favor

○Latas de tintas、latas de óleo、latas de 

metal,secar bem,e jogar em dias de lixo não 

O saco que troxe as 

latas jogar em lixos 

pláticos

○Garrafas de cerveja,,garrafas de 

saque,fazer o possível para devolver a loja de 

○Deixar limpo e colocar dentro 

de sacos transparentes

○Colocar em sacos transparentes ou 
semi transparentes
○Lâmpadas,vidros,espelhos 
quebrados,facas,embrulhe em um 
papel e jogue。
○Tirar as pilhas do equipamento 
antes de jogar。

marcas de pilhas 

①Ligue e faça a sua reserva,1objeto é 650 yenes。。será coletado o máximo  5 objetos 
por vez

・Telefone para coleta: ８２－００５３（telefone somente para reserva ,）

・Horário segunda～sexta（Fora feriado）das８：３０～１６：００

②Caso você leve diretamente no local da coleta、1objeto 300yenes
（Paga diretamente no local da coleta）。
Fora o feriado de final de ano、Você pode carregar sozinho。

・local Central de recursos ambientais（Nagoki409 banchi）

○Não colocar em latas e 
nem vidros,coloque em 
garrafas pet 
transparentes ,tampe bem 

Eletrodoméstico
pequeno

○Apenas o que entram pela 

entrada do box（３０ｃｍ×１５ｃ

ｍ）

Lixo de 

árvores

Colocar em sacos transparentes ou 

semi-transparente。

・Espremer

.Secar

・Não molhar

○Jogue depois que apagar todos os 

dados do celular。
○Retire do saco e caixas 。

Locais onde há o box de 
coletas de eletrodomèsticos 
pequenos 

○Kankyo shigen center

○Prefeitrua de Hadano 
1oandar

○Áreas que os lixos são coletados na segunda feira e quinta  

feira

→Segunda somente lixos queimáveis、quinta feira serão 

coletados os lixos de árvores e lixos queimáveis

○Áreas que os lixos são coletados na terça feira e sexta feira

→Terça feira somente lixo queimável、sexta feira serão coletados 

os lixos de árvores e lixos queimáveis

Será coletado nos 

mesmos dias de lixo 

queimáveis

※Não serão coletados os lixos jogados em saco de areia e nem 

colocar em saco de 

papel ou amarrar com 

fio de papel

Celulares

Esqueiro           

※usar ate o final

lixo de papel fragmentado

colocar em um saco 

transparente ou semi-

transparente 

○Ítens que são coletados

Fios elétricos、câmera digital、

mouse、games、lanternas、

relógio（fora os digitais）、

calculadora、livros eletrônicos、

○Na compra do eletrodoméstico novo ,pedir para levar o velho。

○Há lojas que recolhem eletrodomésticos velhos,consulte a central de recursos ambientais.
Telefone：８２－４４０１

（Quinta feira e sexta 

Lixo de resto

de comida

Papel velho

TermômetrosEquipamento
s eletrônicos

※Retire as pilhas e jogue as pilhas em dias de lixo de 

lâmpadas e pilhas。

※Uma vez que colocar o eletrodoméstico dentro do box não 

será mais devolvido。

ポルトガル語


