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《Vamos obedecer as regras! ルールを守りましょう》 

 
● Descarte o lixo até 8h00 da manhã, no dia, local e no 

saco de lixo municipal determinado.  
● Enrolar os restos de lixo de comida em folhas de 

jornal, etc., para esconder e prevenir os ataques de 
corvos. 

● NÃO descartar o lixo fora do dia de coleta. O 
desrespeito das regras pode causar incômodos aos 
moradores da redondeza. Vamos cumprir com as regras 
e colaborar com a limpeza.  

 

Edição de abril, 2020 

Mais informações no Depto. Ambiental da Prefeitura de Tōgō TEL: 0561-38-3111  
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● NÃO serão coletados lixos colocados nos 2 
tipos de sacos de lixos juntos (incinerável e 
não incinerável). 

● Itens com o saco de lixo apenas colado pelo 
lado de fora NÃO serão coletados, o lixo deve 
estar DENTRO do saco. 

● Objetos grandes que não cabem no saco de 
lixo municipal, descartar como “LIXO DE 
GRANDE PORTE”. 

 

家庭用
かていよう

パソコンリサイクル
ぱ そ こ ん り さ い く る
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東郷町からのお知らせ・お願い 

 

Seja responsável pelo seu lixo 
até que ele seja coletado!! 

“Adesivos de advertência” (como no exemplo 
abaixo) serão colados em lixos descartados fora da 
regra. O dono do lixo deve levá-lo para casa e checar 
o que está incorreto e depois descartar novamente. 

NÃO levar lixo/materiais 
recicláveis sem permissão 

Tal comportamento pode ser incômodo 
para os outros! Se você testemunhar 
alguém retirando itens recicláveis dos 
pontos de coleta ou estações de reciclagem, 
informe o Depto. Ambiental. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Por regra, é proibido queimar lixo, grama ou galhos por 
conta própria. 

Queimar lixo em casa ou em áreas abertas pode causar 
incômodo às pessoas ao redor devido ao cheiro e fumaça, 
pode gerar substâncias nocivas ou causar incêndios. 

Mesmo que a queimada seja associada à agricultura, se 
causar incômodo aos moradores da redondeza, estará sujeito 
à levar advertência administrativa.  

Favor descartar grama e galhos como lixo incinerável, no 

saco de lixo municipal designado. 

NÃO queimar o lixo! 

O município de Tōgō fornece sacos de lixo gratuitos para 
voluntários de atividades de limpeza na comunidade ou locais 
públicos. 
    São 2 tipos de sacos de lixo: Incinerável e Não incinerável. 
O lixo coletado voluntariamente pode ser descartado nos 
pontos de coleta próximos. (Favor descartar em sacos 
separados o lixo não incinerável em “Metal” ou “Cerâmica e 
Vidro”). Compareça ao Depto. Ambiental no 1º andar da 
Prefeitura de Tōgō para solicitação. Para lixo incinerável Lixo não incinerável 

1 
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Tela protetora contra corvos e gatos 
Recentemente são relatados várias incidências sobre 

danos causados por corvos nos pontos de coleta. 
A estação reprodutiva dos corvos vai de março a 

julho, nesta época eles começam a procurar alimentos 
ativamente. 

Os resíduos de comida descartados nos pontos de 
coleta, são alvos fáceis para os corvos, que bagunçam 
o lixo todo.  

Dizem que os corvos procuram 
comida à vista, portanto esconder o 
lixo com jornal, etc., é uma maneira 
eficaz de evitar o ataque, além de 
dificultar a visão do lado de fora, 
coloque o lixo da cozinha no centro 
do saco para que não alcancem 
apenas bicando o saco de lixo. 
Fazendo isso continuamente, os 
corvos aprenderão que não há 
comida e não se aproximarão do 
ponto de coleta. 

＜Tela contra corvos e gatos＞ 

Embrulhar o lixo de 
comida em jornal, etc. 
para não deixar visível 
por fora. 

 

Ao descartar o lixo, cobrir 
bem com a tela 

Para os pontos de coleta designados pelo município, a solicitação pela tela pode ser feita 1 vez a cada 
2 anos. Uma pessoa usuária representante do ponto de coleta deve fazer a solicitação no Depto. Ambiental, 
no 1º andar da Prefeitura de Tōgō.  

Escolher entre 2 tamanhos de tela: 2m x 3m e 4m x 3m de acordo com o tamanho do ponto de coleta. 
 

 

 
 

Lista de pontos de coleta de  
material reciclável 
Estabelecimento Endereço Material Horário 

Mercado Aoki 
(Shiratori) Shiratori 1 chome 4 - 2 

Garrafa pet, embalagem 
de leite, bandeja branca Das 10h00 às 20h00 

 

Sun Fresh 
 Haruki Aza  

Maeda 3253 - 1 

Jornal, revista, papelão, 
garrafa pet, embalagem de 

leite, lata de alumínio e 

aço, bandeja branca 

 Das 10h00 às 19h30 

Livraria RAKUDA Shiratori 2 chome 20 - 1 Jornal, revista, papelão Das 10h00 às 12h00 

 Mercado Pare Marché 
 Shiratori 3 chome 5 

Jornal, revista, garrafa pet, 

embalagem de leite, lata 

de alumínio e aço, bandeja 
branca 

 Das 9h00 às 21h45 

V drug (Togo Nishi) 
 Hyogo 2 chome 2 Jornal, revista Das 9h00 às 22h00 

Drug Yutaka Shiratori 2 chome 16 - 12 Jornal, revista, papelão Das 9h00 às 19h00 

Para mais detalhes, entre em contato diretamente com cada estabelecimento. 
2 
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Lixo que saiu do local de trabalho 仕事で出たごみについて 
Todo lixo gerado durante o trabalho, é considerado lixo comercial / /industrial. 

Este lixo não pode ser descartado nos pontos de coleta junto com o lixo doméstico. O empresário 
tem a responsabilidade de descartar o lixo de maneira legal (Artigo 3 da Lei de Gerenciamento de 
Resíduos e Limpeza Pública). 

O lixo comercial é dividido em 2 tipos 

Contato e consultas para resíduos industriais ⇒Assoc. de resíduos industriais de Aichi (052)-332-0346 

Contato e consultas relacionadas sobre resíduo comercial ⇒Depto. Ambiental de Tōgō(0561)-38-3111 
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Proibido jogar lixo na rua em Tōgō 東郷町ポイ捨て等禁止条例 

Aplicado para evitar lixo e fezes de cachorro jogado na rua, a partir do ano 2012 de acordo 
com o artigo "Proibido jogar lixo e fezes de cachorro na rua" 

Aplica-se não apenas aos residentes de Tōgō, mas também àqueles que trabalham, estudam, 
transitam, fazem compras ou têm empresa no município. 

Estabelecidos 3 itens à serem cumpridos: 

(Proibido jogar lixo na rua) 
Proibido jogar lixo em locais públicos, como 

ruas, parques e terreno de outras alheias. 
Jogar lata vazia, vidro, garrafa pet, bituca de 

cigarro, resto de alimento, papel, plástico, 
borracha, etc. Todo ato que leva a desarrumação 
como jogar ou abandonar o lixo serão proibidos.  

 
 

(Proibido deixar fezes do cachorro na rua) 
Proibido deixar as fezes do seu cão em locais 

púbicos como ruas, parques e terreno de 
pessoas alheias. 

 
 

(Gerenciamento e instalação de contêineres de coleta) 
Para máquinas de venda automática, é 

necessário instalar caixas de coleta para 
recipientes de alimentos e bebidas e gerenciá-
los adequadamente (exceto máquinas usadas 
apenas por pessoas em local restrito).

  

 

 

     リサイクル リサイクル 

* Resíduo industrial 産業廃棄物 
20 tipos de resíduos industrias exigido conforme a lei (cinzas, lodo, resíduos de óleo, 
plástico, borracha, metal, vidro, concreto, detritos, etc.) 

* Resíduo comercial em geral 事業系一般廃棄物 
Resíduos gerados de atividades comerciais, exceto resíduos industriais. 
(Resíduos de papel, fibra, galhos podados, etc. * Em algumas empresas, são 
considerados como lixo industrial) 

3 
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A quantidade total de lixo descartada de cada residência do município de Tōgō no ano de 2018 foi de 

8,944 toneladas, calculando como cerca de 204 litros de lixo descartado anualmente por habitante.  
O valor do imposto usado em 2018 para o processamento de descarte do lixo foi de acima de 300 

milhões de ienes. O terreno utilizado para aterrar cinza e lixo não incinerável tem capacidade limitada, 
sendo assim muito importante a colaboração de todos. 

Portanto vamos praticar ações importantes para reduzir o lixo!!【３Rs (três erres) 】 

São ações práticas que visam minimizar o desperdício de materiais e produtos, além de poupar a 
natureza da extração de recursos. 

*3Rs em inglês significa- Reduce (Reduzir), Reuse (Reutilizar), Recycle (Reciclar) 

 
 

 
 

 

Colaborem na redução do lixo   “Vamos participar do movimento 3 Rs” 

１ Reduce -  Não gerar lixo -  

* Levar a sacola ecológica na hora das compras. 

* Portar garrafa térmica e hashi próprio, e não o descartável. 

* Certificar se realmente é necessário antes de comprar. 

２ Reuse - Utilizar por várias vezes - 

* Consertar objetos quebrados e reutilizar. 

* Doar itens que não usa mais para pessoas que necessitam. 

３ Recycle - Reciclar recursos - 

* Separar e descartar o lixo e recursos corretamente. 

* Compostagem do lixo orgânico. 

* Comprar produtos reciclados. 

Aproximadamente 88% do lixo descartado é lixo incinerável, dizem que grande parte do peso deste 
lixo é água contida no lixo de comida, a redução da sobra de comida é muito eficaz na redução do lixo. 

Três dicas de ações “KIRI” para reduzir o lixo de comida (em nihongo, o termo KIRI significa cortar): 

               
 

Muito obrigado pela sua cooperação em manter o meio ambiente do município de Tōgō 
sempre limpo.  
Para conectarmos Tōgō ao futuro, como um município belo, nós precisamos da ajuda de 
todos. Consciência e boas maneiras de  
cada um de nós, conduz ao belo desenvolvimento do município. 
Contamos com a sua colaboração!!! 

1 - TSUKAIKIRI  
Tentar usar todos os ingredientes, 

e “cortar ” desperdícios. 

 

3 – MIZUKIRI 
Escorrer, “cortar ” a água do lixo 
de comida para diminuir o peso. 

 

2 – TABEKIRI 
Tentar comer toda a refeição, 
e não deixar, “cortar ” sobras. 
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愛知警察署 

愛知中部水道 

 
 

 

傍示本交差点 
北部資源回収
ステーション 

中部資源回収
ステーション 

 

POLÍCIA DE AICHI 

                COLETA DE RECURSOS 
 

●  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1 

 
 

1 
-Como separar e descartar- 資源回収 〜 資源の分け方・出し方〜 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: De terça a domingo (incluindo feriados), das 9h00 às 16h30. 
FECHADO: Segunda-feira (incluindo feriados), período de 28/dez a 3/jan, em dias de clima desfavorável, tufões, etc. 

         A maioria do lixo doméstico pode ser reciclado e reutilizado. 

 Estações municipais de coleta de materiais recicláveis. *Apenas lixo de procedência doméstica. 

町の資源回収ステーション ESTAÇÃO CHUBU SHIGENKAISHUU  
中部資源回収ステーション(中部保育園駐車場内) 

Haruki Aza Uenohata 991-1  
春木字上ノ畑991-1 

ESTAÇÃO HOKUBU SHIGENKAISHUU  
北部資源回収ステーション(愛知中部水道企業団南) 

Wago Aza Kitakagaya 281-1  
和合字北蚊谷281-1 

CRUZAMENTO WAGO 

PREFEITURA 

ESTAÇÃO CHUBU  
SHIGENKAISHUU 
*Dentro do estacionamento 
da creche CHUBU.  

 CRUZAMENTO    
  HOUJIMOTO CHUBU  

HOIKUEN 

CRUZAMENTO 
 KITAGAYA 

ESTAÇÃO HOKUBU  
SHIGENKAISHUU  

AICHI CHUBU SUIDO         

          KIGYO DAN 

R 153 

LOJA DE  
CARROS 

【CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM A COLETA SELETIVA】 
●Materiais recicláveis devem estar limpos e secos, ou não serão aceitos. 

●Antes de descartar o material, favor enxaguar ou limpar as garrafas de vidro, latas, garrafas pet, bandejas brancas, 

embalagens longa vida, embalagens e recipientes de plástico, etc. Não será possível reciclar caso haja restos de 
alimentos ou de bebidas. 
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NÃO SERÃO COLETADOS 

 

紙製容器包装・雑がみ 

 

その他の紙製容器包装 

 

PAPÉIS紙類 

OUTROS TIPOS 
DE EMBALAGEM 
   E  
RECIPIENTES  
DE PAPEL 
 

EMBALAGEM E  
RECIPIENTES  
DE PAPEL,  
PAPEIS 
DIVERSOS 

Caixas, sacolas, 
embalagens de papel, 
papel de embrulho, folhas 
de rascunho, bobina de 
filme plástico, etc. 

 

Caixas de leite, suco,  
etc. (com a parte interna  
de cor branca) 

 

Revista, livro usado 

Jornal 
panfleto 
 

EMBALAGENS LONGA VIDA  
紙パック 

 

REVISTAS 
雑誌 

 

JORNAL 
新聞 

 

PAPELÃO 
段ボール 

 

Remover as partes 
plásticas ou metálicas. 

 

Embalagem de papel 
revestido de plástico 
ou alumínio, potes de 

macarrão instantâneo 

Itens com a marca abaixo de  

reciclagem de papel “紙”. 

 

Material molhado ou sujo  
 jogar no lixo  

incinerável 
 
 
 
 

IMPORTANTE ！ 

Revestimento de plástico ou tecido 
 jogar no lixo incinerável  
 

Página 10 

Página 10 

Dobrar o jornal em 2 ou 4 vezes. 
Não é necessário amarrar. 

Não é necessário amarrar 

Desmontar e abrir a caixa, depois 
dobrar o papelão em um 
tamanho razoável. 
Não é necessário amarrar. 

 
Enxaguar, abrir 
como mostra no 
desenho e secar. 

 

Embalagens com tampa de plástico 
 embalagens e recipientes 
de plástico 
Com alumínio na parte interna 
 descartar junto com outras 
embalagens e recipientes de papel 
 

Página 6 
See Page 2 

Papel carbono, postal com folha 
aderente   jogar no lixo 
incinerável 

Embalagens e recipientes de papel 
plastificados Outras embalagens 
e recipientes de papel 
 

Página10 
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Latas sujas, ou latas que não sejam de 

bebida ou comida 
 jogar no lixo de 
  objetos de metal  
Latas de spray/aerossol 
 latas de spray 

Latas de AÇO 
e ALUMÍNIO 
de bebidas e 
alimentos 
飲食用のアルミ缶・スチール缶 

Enxaguar 
dentro da 
lata com 
água. 
*Não é 
necessário 
amassar. 
 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE Embalagens e 
recipientes de 
plástico 
プラスチック製容器包装 

Checar esta 
marca como 
referência 

Página 11 

Itens que NÃO têm o símbolo de 

plástico reciclável:  com restos de 

produtos dentro, sujos ou difíceis de 
limpar    
 jogar no lixo  
   incinerável 

NÃO COLETADO 
COLETADO 

 

NÃO COLETADO 
 

NÃO COLETADO 
 

！ 

！ 

！ 

Frascos de 
shampoo, sabonete 

líquido, limpeza, etc. 

Embalagem de 
salgadinho, recipiente 
de bentō, macarrão 
instantâneo, etc. 

Bandejas em geral  
(coloridas ou 
transparentes) 
 

Materiais de isopor 
amortecedores de 
impacto para 
aparelhos 
eletrodomésticos. 

 

LATAS かん  * Separar as latas de aço e alumínio. ※スチール缶・アルミ缶に分別して出してください。 

Quebrar o isopor em 
pedaços pequenos para 
facilitar a coleta.  

 

Artigos de plástico que não sejam 
embalagens ou recipientes para 
produtos comerciais (brinquedos, 
balde, capa de lavanderia, canudo, 
pacotes de gelo artificial reutilizável, 
bolinhas de isopor, etc.) 
 jogar no lixo  
  incinerável 

 

Página 10 

Garrafas de 
vidro de bebidas 
e alimentos, 
frascos de 
cosméticos 
飲食用のびん(ガラスびん) 

化粧品のびん 

GARRAFAS DE VIDRO びん 

PLÁSTICO プラスチック類  

Garrafas quebradas ou sujas. 
Itens que não entram no recipiente de 
coleta, outras garrafas ou frascos que não 
sejam de bebidas ou cosméticos  
(vidros refratários, copos, etc.) 
 jogar no lixo não  
   incinerável (louça/vidro) 
 

Enxaguar 
dentro da 
garrafa com 
água e remover 
o possível de 
tampas e lacres 

Garrafas Pet 
ペットボトル 

Tampas de 
garrafa pet 
ペットボトルのキャップ 

Bandeja branca 
白色トレイ 

Enxaguar com água 

ou limpar com papel 
ou pano.  

Lavar com água 

Lavar com água e 
remover adesivos. 

Tampas sujas ou  
com adesivos colados 
 jogar no lixo incinerável 

Bandejas difíceis de limpar 
 jogar no lixo  
   incinerável  

Embalagem de detergente, óleo, etc. 
 jogar como EMBALAGENS E 

RECIPIENTES PLÁSTICOS 
 

 
Embalagem suja 
 jogar no lixo incinerável  

Página 12 

Enxaguar com água, retirar 
tampas, lacres, rótulos e 
amassar. 
 

Página 8 
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Garrafas de cerveja, suco, 

SAKE, vinho, etc. 

Latas de cerveja, sucos, comidas, 

doces, etc. 

Apenas bandejas  
de cor branca 

Garrafas pet de 
bebida, 

temperos, etc. 
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APARELHOS ELETRÔNICOS DE PEQUENO PORTE 小型家電 

● Itens que contém tecido, couro, madeira. 
● Itens com óleo na parte interna 
   difícil de retirar. 
  
Ex.: Cobertor elétrico, caixa de som de madeira, 

televisor, ar condicionado, máquina de lavar 
roupa. 

 

！
Video game, ventilador, aspirador de pó, 
microondas, câmera e vídeo câmera digital, 
aparelho de vídeo, secador de cabelo, 

tostadeira, celular, rádio, computador, etc. 

① ELETRODOMÉSTICOS  
MOVIDOS A PILHA OU  
ENERGIA ELÉTRICA 

     電気・電池で動く使用済み小型  家電 

 
② APENAS ITENS QUE  

CAIBAM NO SACO  
DE LIXO MUNICIPAL 
(50x80cm)  

OUTROS その他 

ROUPAS USADAS 
古着 

 
 

Segunda pele, 
pijamas, abrigo, 
casaco, roupas 
de tecido fino, 

etc. 

IMPORTANTE 
  Colocar a roupa em saco 

de plástico transparente 
(saco plástico disponível 
nas estações de 
reciclagem) 

！

Acolchoados (cobertor, futon, etc.), bichos 
de pelúcia, almofadas, cortina, carpete, 
toalha de mesa, chapéu, etc. 
          jogar como lixo 

          incinerável ou lixo  
          de grande porte 
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LÂMPADA FLUORESCENTE 
蛍光管 

 
Tipo tubo, circular 
ou compacta 

Lâmpadas quebradas, 
glow lamps (starter) 
 jogar no objetos 
de metal 
 

ÓLEO USADO  

DE COZINHA 
廃食油 

 

Óleo de 

fritura, etc. 
Remover a sujeira do óleo 

Óleo não comestível, óleo mineral, etc. 
 são itens de difícil manuseio 
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PILHAS  

PRIMÁRIAS 

E DE BOTÃO 
乾電池・ボタン電池 

 
 

Pilha seca, 
alcalina,  
Pilha de lítio 

 (de botão) 

Pilha seca e pilha de botão 
devem ser descartadas 
separadamente nas devidas 
caixas de reciclagem, fazer o 
isolamento das pilhas de botão 
com fita adesiva 

BATERIA 
バッテリー 

Bateria de carro e 
bicicleta, celular, 
smart phones, 
etc. 

BATERIARECARREGÁVEL 
 充電式乾電池 

Niquel-cádmio  
 (NiCd) 

 Níquel-hidreto 

metálico  (NiH2) 

Bateria Li-ION 
(LiION) 
 

Para evitar o superaquecimento  
ou incêndio, não desmonte a 
bateria. 
Isole os fios usando fita de vinil. 
 (fitas disponíveis nas estações  
de reciclagem) 

HASHI 
DESCARTÁVEL 
割りばし 

Hashi de madeira 

Enxágue com água  
e retire a sujeira 

CARTUCHOS  

DE TINTA 
 
 
 

 
インクカートリッジ 

Cartuchos para 
impressoras de   
uso doméstico  
(4 marcas  

citadas ao lado) 

Nome das 4 empresas: 

Brother, Canonl, Epson, e  
Hewlett-Packard (HP) Japão. 

TERMÔMETRO E  
MEDIDOR DE PRESSÃO  
CONTENDO 
MERCÚRIO 
水銀入り体温計・血圧計 

Se estiver quebrado, colocar  
dentro de um saco de plástico. 

Termômetros eletrônicos 
 Jogar como lixo de  
aparelhos eletrônicos de 
pequeno porte 

Página 10 

 

Hashi de bamboo, 
esmaltados, sujos ou 
queimados. 
 Jogar no lixo 
incinerável 
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 ● Utilize também a estação de reciclagem abaixo! 
BISAN EISEI KUMIAI TOGO BIKA CENTER (Pátio de estocagem para reciclados) 

尾三衛生組合 東郷美化センター（資源回収ストックヤード） 

 Endereço Tōgō cho Oaza Morowa Aza Dōdo 51-23 (Mapa com detalhes na página 14) 
東郷町大字諸輪字百々51番地23 

 Telefone 0561-38-2226 

 Website http://bisan-eisei.or.jp 

 

 Horário de  
funcionamento 

 Segunda a sexta-feira 8h30 às 12h00, 13h00 às 16h30 

  Sábados             8h30 às 11h30 

*Atendimento normal nos horários citados acima também em dias de feriado nacional. 

 Fechado Domingos e período de final e início de ano 

 
 Items  

Coletados 

Jornal, papéis diversos, papelão, embalagens longa vida (interior de cor branca), embalagem 
cartonada (interior com papel alumínio), bandeja de alimentos branca, CD/ DVD ( inclusive a 
capa), isqueiro descartável, lata de spray vazia, pano velho usado, garrafa de vidro, garrafa 
de vidro reciclado (garrafas de cerveja, SAKE que são recolhidas pelo fabricante e 
reutilizadas), latas de alumínio e aço, utensílios de metal para cozinha, lâmpada fluorescente, 
óleo de fritura usado, pilha descartável e recarregável, bateria de automóvel e motocicleta), 
lâminas, hashi de madeira descartável, eletrodomésticos de pequeno porte (itens 
designados ), cartuchos de tinta, termômetro de mercúrio. 

※Para detalhes de regra sobre reciclagem, visite a página ou entre em contato diretamente com a associação. 
 

アルミ缶・スチール缶 古着 紙パック 段ボール 雑誌・雑がみ 新聞 

OBJETOS PERIGOSOS 危険物 
 
LATA DE  
SPRAY 
スプレー缶 

 
 

Lata refil de gás 
para fogão 
portátil, 
inseticidas, etc. 
 

ISQUEIRO 
DESCARTÁVEL 
使い捨てライター 

 
 

Isqueiro 
descartável,   
Isqueiro para 
velas/cozinha, 
etc. 
 

IMPORTANTE 
 

 

Procure utilizar o conteúdo até o fim. 

Certifique-se de que a lata está 
realmente vazia e faça o furo longe do 

fogo, em um ambiente ventilado 
(postos de reciclagem aceitam latas 

com restos ou mesmo não perfuradas) 

 
Procure utilizar o conteúdo até o fim 
(postos de reciclagem também coletam 

isqueiros pela metade).  

 

ATENÇÃO! 
 

NUNCA descartar no 
saco de lixo para 
objetos de metal, 
itens ou latas que  
não estão realmente 
vazios ou sem 
perfurar.  

 

● Coletas feitas fora das estações de reciclagem 

Coletas feitas pelo bairro (KU-JICHIKAI) 

Garrafa de vidro びん Garrafa Pet ペットボトル 

*Consulte o folheto informativo de Tōgō ou 

circulares regionais para detalhes de data 
de coletas (Pontos de coletas citados na 
página 9). 

Nos centros comunitários 
regionais, existem caixas 
de coleta para pilhas 
descartáveis. 

Coletas por grupos comunitários (KODOMO KAI, PTA, e outros grupos escolares) *Ponto, regras e   

itens coletados, 

favor consultar 

as informações 

emitidas por 

cada grupo. Jornal 

Revista 
Papel diverso Papelão Longa vida Roupa usada Lata de alumíno e aço 
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    * Favor consultar o folheto informativo mensal de Tōgō, circulares de cada região ou pedir informações 

diretamente em cada centro comunitário sobre data e local de coleta. 回収日時、回収場所などの詳細は、広報とうご

う又は地区の回覧で確認していただくか、各地区の公民館や コミュニティセンターにお問い合わせください。 
                                                                                                                                                       

 

● Estações de reciclagem em centros  

comunitários (para garrafas de vidro e pet) 

 

    
 

 
 

Região 
(Bairro) Pontos de reciclagem Endereço Telefone 

Morowa Morowa KOMINKAN   Oaza Morowa, Aza Nakaichi 135-73 (0561) 39-0089 

 
Wago 
 

 Wago KOMINKAN  
 Estacionamento Ushibasama 
 Estacionamento do campo Chichigama 

 Oaza Wagō Aza Maeda 26  
                       ― 
                       ― 

(0561) 39-0609 

Houjimoto Houjimoto Kominkan   Oaza Haruki Aza Ichibayashiki 1182-1 (0561) 39-0631 

Yufukuji 
 

Yufukuji Kominkan  
Ao lado sul da Clínica Tōgo Haruki 

 Oaza Haruki Aza Yashiki 3458 

                       ― (0561) 38-3225 

Heta 
Centro comunitário Heta 

Village House Togo 
 Oaza Haruki Aza Nishimae 6070-4 (0561) 39-0024 

 
Shirotsuchi 
 

Estacionamento do campo de gate-ball do 
Centro Comunitário Shirotsuchi 

Em frente ao RADONI TŌGO (somente vidro)  
Rainbow Higashi Shirotsuchi  

(somente vidro) 

 Oaza Haruki Aza Suzumimatsu 225-1 
          ― 
 Oaza Haruki Aza Shirotsuchi 1-199  
 Oaza Haruki Aza Shirotsuchi  1-233 

(052) 806-3341 

Wagōgaoka Centro Comunitário Wagōgaoka   Wagōgaoka 3 Chome 6-10 (0561) 59-2600 

Morowa 
Jutaku Salão da Assembléia do Morowa Jutaku  Oaza Morowa Aza Kitakito Nishi 

48-509  (0561) 39-4466 

 
Shiratori 
 

Centro Comunitário Shiratori   
Parque Takane  

Parque Amagane  

 Shiratori 3 Chome 15  
 
― 

― 
(0561) 38-0332 

Mitake 
Parque Mitake  
Parque Daiboike  

 Mitake 2 Chome 7-1  
                  ― (0561) 38-8980 

Harukidai Centro Comunitário Harukidai  Harukidai 2 Chome 8  (0561) 39-2076 

Kitayamadai 
 

Centro Comunitário Kitayamadai  

Parque Chuo Kitayamadai 
 Kitayamadai 2 Chome 11-2 

                ― (0561) 38-4411 

Oshikusa-
danchi, 
Norte 

Lado oeste do prédio 204 do  
Oshikusa-Danchi   

 Dentro do território Shiratori  
 4 Chome 
 

 

Oshikusa-
danchi, Sul 

Ao lado do prédio 407 do  
Oshikusa-Danchi  

Nishi 
Shirotsuchi Nishi Shirotsuchi FUREAI Center  Oaza Haruki Aza Shitotsuchi  

 1- 1162 (052) 803-7717 

Hetayama 
 Estacionamento do Centro comunitário  
 Hetayama  Hyōgo 1 Chome 3-1 (0561) 38-3085 

Shimizu Centro Comunitário Shimizu  Shimizu 4 Chome 1-8 (0561) 38-3372 
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 町指定ごみ袋 

 も よ   う 

燃えるごみ用 

 (Grande)  (Pequeno) 

Descartar no saco de lixo 
municipal de cor (AZUL). 

 

 

 
 

 

 Items collected as resources 

 
 

 

 

Used cooking oil 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

Coleta 2 vezes por semana. Descartar no local e saco 
de lixo determinado até 8h00 da manhã do dia da 
coleta. (Conferir os dias de coleta na tabela ⑯ na última página) 

 

Lixo Incinerável 
燃
も

えるごみ  

 
 

Burnable Garbage 

Lixo Incinerável 

も                                                                        よ   う 

燃えるごみ用 
Burnable Garbage 
Lixo Incinerável 

東 郷 町 東 郷 町 

Lixo da cozinha 台所
だいどころ

ごみ 
Resto de comida, concha de  
mariscos, etc.  
Escorrer bem a água antes de descartar o lixo.  
Absorver o óleo de fritura em papel ou tecido, 
ou destinar à reciclagem. 
 

Madeira, mato 木き くず、草類
くさるい 

Lascas de madeira, galhos  

(Remover a terra e cortar em tamanhos que 
caibam no saco de lixo municipal) 
 

Resíduo de papel 紙かみ

くず 
Fotos, nota fiscal, papel com 
plástico colado, papel térmico, 
carbono, etc. 
 

Plástico プラスチック製品
せいひん 

Balde, pasta para documento, 
fitas de vídeo, CD, brinquedo, 
etc. 
 

Artigos de couro e  
Borracha 革かわ

製品
せいひん

、ゴム
ご む

製品
せいひん 

Sapato, luva de borracha,  
etc. (Retirar e descartar as partes metálicas  

no lixo para “Objetos de Metal”) 
 

Outros その他
た  

・Fralda (Descartar as fezes no vaso sanitário) 

・Fósforo (Umedecer bem antes de jogar) 

・Fogos de Artifício (Umedecer bem) 

・KAIRO (se não estiver usado, deve    

  ser aberto o pacote antes de jogar) 
・Pacotes de gelo artificial,  
  dessecante, etc. 

 

Subsídio de  
auxílio do 
processador de 
lixo orgânico 
Na compra do processador  
elétrico de lixo orgânico,  

processador de compostagem  
ou tanque de adubo de gradação, é 

fornecido auxílio financeiro 

correspondente à metade do valor 
pago (valor é limitado).  

Mais informações no departamento 
ambiental. 

 

Escorrer a 
água do  
lixo é 
ecológico!! 
 

◎O lixo orgânico é 70% composto de 

água, quando escorremos a água do 
lixo, estamos contribuindo com a 
ecologia dentro de casa. 

●Vamos “torcer” o lixo orgânico antes  

   de descartar. 
 

 Itens coletados para reciclagem 
 

Óleo de fritura usado 

 Itens coletados para reciclagem 
 

Jornal, revista, papelão,  
Embalagem de leite, embalagem e 
recipiente de papel, papel diverso. 

 Itens coletados para reciclagem 
 

Embalagem e recipiente de 
plástico, bandeja branca de carne, 
tampa e garrafa pet.  
 

 Itens coletados para reciclagem 
 

Roupa usada 

 Itens coletados para reciclagem 
 

Hashi de madeira descartável 
Cartucho de tinta 
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Itens coletados para reciclagem 

Ver páginas 
 6 a 8 

 
 

  

金
きん

 属
ぞく

 類
るい

 用
よう

 

東 郷 町 
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Recursos Metálicos 
資源
し げ ん

ごみ 金属類
きんぞくるい

 

Saco de lixo municipal   
                     para reciclagem 

町指定資源袋 
 

Certifique-se de usar 
o saco de reciclagem 
determinado pelo 
município de cor 
(vermelha). 

 
 

*Saco de lixo antigo pode ser utilizado 

desde que o lixo esteja separado em 

“Metal” ou “Cerâmica e vidro”. 

 

Todas as (    ª) e (    ª) quartas-feiras 
Coletas 2 vezes por mês. Descarte o lixo no saco 
e local determinado até 8h00 da manhã do dia 
da coleta.(Conferir os dias de coleta na tabela ⑯ da última página) 
 

Recursos Metálicos 
金属
きんぞく

製品
せいひん

 
 

Utensílios de metal para  
cozinha, lâminas, papel alumínio, 
 itens mistos de metal e plástico  
(quando for composto com mais  
da metade de metal), etc. 

Ver pág. 7 

Ver pág. 7 

ATENÇÃO! FAVOR OBEDECER RIGOROSAMENTE! 

 

Eletrônicos de pequeno porte小型
こ が た

家電
か で ん

 
Câmera digital, secador de cabelo, game, torradeira  
de pão, garrafa de água térmica elétrica, lâmpada  
LED, tubo de lâmpada fluorescente quebrado, etc.  
(Não são incluídos os 4 tipos de eletroeletrônicos  
da lei de reciclagem: TV, aparelho de ar condicionado,  

refrigerador/freezer, máquina de lavar/secar  

roupa, e computador) 
 

→ Itens considerados como eletrônicos de pequeno porte  
 
 
→ Reciclagem de computador doméstico 
 

  Ver pág. 16 

  Ver pág. 17 
Ver pág. 16 

◆Lata de bebida e comida de 

alumínio e aço, lata de spray,  
isqueiro 

descartável  

 

◆Lâmpada fluorescente (que não 

     está quebrada)  

 
◆Aparelho  
eletrônico  
de pequeno 
porte  
(Não são incluídos TV, aparelho de ar 

condicionado, refrigerador/freezer, 
máquina de lavar/secar roupa, e 
computador) KADENRISAIKURUHOUHIN

家電
か で ん

リサイクル法品
り さ い く る ほ う ひ ん

 

 

① Material perigoso 危険物
きけんぶつ

 

●LATA DE SPRAY スプレー缶 

 Certifique-se que a lata está 
 totalmente vazia, perfure a lata em  
 um lugar arejado longe do fogo, 
 só depois poderá ser descartada. 
 

●ISQUEIRO DESCARTÁVEL 
使い捨てライター 

Descartar somente após o uso 
total do conteúdo. 

② Lâminas e itens 

pontiagudos  
刃物類
はものるい

など先
さき

のとがったもの 

Como medida de segurança, 
embrulhe com papel antes  
de descartar no saco de 
lixo municipal. 

 

※ Latas com resto de gás 
podem causar explosões e 

incêndios. Caso não 
consiga utilizar totalmente 

ou perfurar a lata de 

spray, traga até a estação   
municipal de reciclagem. 
 

 

 

 

 

 

 

Metallic Resources 
Objetos de Metal 

 

Itens coletados para reciclagem 



 

 

 
  

 

Coleta 1 vez por mês. Descartar no local e saco de 
lixo determinado até 8h00 da manhã do dia da coleta. 

(Confira o dia da coleta na tabela ⑯ na última página) 
 

 

 

Recursos de cerâmica 
e vidro 資源ごみ 陶磁器・ガラス 

               Saco de lixo Municipal para   
                          Recursos 町指定資源袋 
 

     Certifique-se de usar o     
                            saco de reciclagem             
                            determinado pelo  
                            município de cor 

        (VERDE). 

 
 

*Saco de lixo antigo pode ser utilizado 

desde que o lixo esteja separado em 

“Metal” ou “Cerâmica e vidro”. 

 

Ceramics and Glass Resources 

Objetos de cerâmica ou vidros 

Cerâmica/louça 陶磁器 

Tigela, pratos,  
vasos, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigela, pratos, vasos, etc. 

Itens de Vidro ガラス 

Copo, espelho, aquário,  
lupa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copo, espelho, aquário, lente de aumento, etc. 

Por favor! Obedeçam às regras! 
 

●Para um procedimento eficiente de reciclagem, 

  NUNCA incluir outros objetos 
além de cerâmica ou vidro.  

  △ Resíduos tóxicos como (lâmpada comum e 
fluorescente, termômetro de mercúrio, etc.) e 
resíduos perigosos, explosivos (isqueiro 
descartável, lata de spray, pilha seca, recarregável, 
tipo botão, etc.) NÃO devem ser descartados no 
saco de lixo municipal para recursos de cerâmica e 
vidro.  

       

     △ Por motivo de segurança,  
   embrulhe com papel  
          objetos pontiagudos e  
          vidro quebrado. 
 

 

■Itens que não cabem no saco de lixo municipal  

   ⇒ são lixos de grande porte 

Por favor! 

・Garrafas de bebida de vidro: 

   Pedimos que descartem nos   
   Centros de reciclagem   
   Municipal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigela, pratos, vasos, etc. 

Ver pág. 6 a 9 

Ver pág. 13 

VAMOS COLABORAR NA REDUÇÃO DO LIXO！ 

A porcentagem de lixo reciclado do município 
de Tōgō (quantidade reciclada/quantidade 
total) é de apenas 15 %(de acordo com o 
resultado de uma pesquisa feita em 2018). 
Há muito mais recursos entre as coisas que 
são jogadas como lixo.  
Se observarmos ao nosso redor, podemos 
notar vários materiais com a marca de 
reciclável. 
Quando encontrar uma marca, procure saber 
qual é, e como é o processo de reciclagem. 
É importante que cada um de nós, tente não 
comprar coisas desnecessárias e  
separem os materiais recicláveis e o lixo. Esse 
esforço levará não apenas na redução do lixo, 
mas também na preservação do meio  
ambiente, afinal vivemos nele e precisamos  
que todos os seus  
recursos naturais sejam  
sempre puros e limpos,  
para deixar como herança  
para a próxima geração.   
 
Contamos com a  
sua cooperação. 
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 Lixo de Grande Porte 
 粗大ごみ 

●Consegue transportar por conta ⇒Traga até à associação sanitária BISAN TOGO BIKA CENTER.  

●Não consegue transportar por conta ⇒ Os agentes de reciclagem fazem a coleta na porta de casa. 

                                                           Siga os procedimentos abaixo para solicitar sua coleta.   

O lixo será coletado na quinta-feira da semana posterior do dia de requerimento. 

Cole o selo e coloque o lixo em frente de casa, entrada, ou no local determinado pelo prédio onde 
reside até 8h00 da manhã do dia determinado para a coleta. 
A coleta será feita mesmo em dias de feriado nacional. 
 

① A dimensão (altura, largura e profundidade) não pode ultrapassar 4 metros, lado maior medindo até 2 metros. 

② O peso máximo é 80 kg. 

<A - E> 
Aquecedor a óleo (retirar 

todo o restante do óleo) 
Base para varal 
(1 selo/par) 

Bicicleta 
Cadeira (1 selo /cadeira) 
Cadeirinha infantil para 
carro 

Cama (Cama e colchão  

são contados separados,  

1 selo para cada) 

Carrinho de bebê 
Colchão 
Equipamento de áudio 
Escada 
 

<O - Z> 
Órgão 
Porta de correr 
 (1 selo/porta) 
Prateleira para TV 
Prateleira de livros 
Purificador de ar 
Sapateira 
Sofá 
Ventilador 
ZABUTON-almofada 
(1 selo para até 5 
unidades) 

ZAISU-cadeira estilo 
japonesa, sem pernas 

 

(São lixos grandes que não cabem 
no saco de lixo municipal)  

Página 14 

CENTRO DE RECEPÇÃO DE LIXO DE GRANDE PORTE  

 0120-470-530 (☎gratuita) 

① Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 

② Fechado aos sábados, domingos, feriados e período de final e início de ano. 

③ Aceitamos ligação de telefone público e celular. 

④ O número máximo de itens coletados por vez é de 5 unidades por família (510 ienes/item) 

Comprar o selo para coleta de lixo de grande porte, 510 yenes/item 

① Comprar o selo: “SODAI GOMI SHUSHUKEN 粗大ごみ収集券 nas lojas designadas. 

    Necessário 1 selo para cada item.       Quadro ⑭ Pág. 28 

② Escreva o nome da pessoa que fez o requerimento, na linha do seguinte kanji “氏名”. 

Colocar o lixo para fora. 

NÃO ACEITAMOS: Televisor, ar 
condicionado, refrigerador, freezer, 
máquina de lavar/secar roupa, 

computador, motocicletas. 

<F - M> 
Forno micro-ondas  
FUTON (1 selo/peça) 

Gaveta/caixa de plástico 
Gaveteiro 
Haste de varal (1 selo para até 5 

unidades)  

Kit para esquiar (incluindo bastão e 

bota, colocar tudo dentro da bolsa) 

KOTATSU mesa com 
aquecedor (a base e a 

tábua são contados juntos) 
Mesa 

 

 

 

 
PASSO 1  ☎ Ligar para o centro de recepção de coleta.  

 

PASSO 2 

PASSO 3 

粗大ごみ受付センター 

 

 

 

MEDIDAS 

 

EXEMPLOS 

 

※Aparelhos eletrodomésticos de pequeno porte como purificador de ar, ventilador, micro-ondas, etc., são 

coletados gratuitamente nas estações de reciclagem do município.    ⇒            Página 7 
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ASSOCIAÇÃO SANITÁRIA BISAN TOGO BIKA CENTER 尾三衛生組合東郷美化センター 

ENDEREÇO: Tōgō cho Ooaza Morowa Aza Dōdo 51-23 

TELEFONE: 0561-38-2226 

WEB SITE: http://bisan-eisei.or.jp 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Dias da semana: 8h30 às 12h00, 13h00 às 16h30 
Sábado: 8h30 às 11h30 

*Atendimento normal em dias de feriado nacional  

FECHADO: Domingo e período de final e início de ano 

TAXA: ¥400 até 20kg (acréscimo de ¥200 a cada 10kg)   

TRAZER: Documento comprovando sua residência em 
Tōgō, carteira de habilitação ou zairyu card. 

ITENS NÃO ACEITOS: 

Itens de difícil manuseio, TV, ar condicionado, 
refrigerador, freezer, máquina de lavar roupa, 

secadora de roupa, computador, extintor, 

motocicletas. 

Entrada 

Saída 

Eco-Cycle 
Plaza Bldg. 

1. Coloque todo o lixo a ser descartado dentro do carro, 
e dirija-se até o TŌGŌ BIKA CENTER, favor trazer os 
lixos incineráveis, recicláveis e de grande porte 
separados, pois o lugar de descarte é diferente. 

2. Quando trouxer materiais recicláveis, favor separar e 
descartar no “pátio de estoque de coleta de 
recursos”. ⇒ Detalhes na  página 8. 

3. Preencher o formulário de autorização de uso para 1 
dia na recepção “一日許可書受付所 -ICHINICHI 

KYOUKASHO UKETSUKEJYO”.  
4. No prédio para pesar “計量棟-KEIRYŌTŌ”, subir na 

balança com o lixo dentro do carro. 
5. Siga as instruções e descarregue o lixo na plataforma 

indicada. 
6. Subir novamente na balança com o carro e pagar 

conforme o peso do lixo descartado. 

ECO-CYCLE PLAZA (Localizado dentro do Togo Bika Center) 

O ECO-CYCLE PLAZA, além de reciclagem, oferece informações úteis ecológicas, e serve como um local de 
aprendizagem, comunicação e experiências em questões ambientais. 

FUNCIONAMENTO: Das 10h00 às 16h00 

FECHADO: Segundas (Funciona se for feriado, e fecha no    

               dia seguinte), época de começo e final de ano. 

CONTATO: 0561-38-2229 (ligação direta) 

 Bicicletas e móveis reformados são exibidos e vendidos aos moradores por meio de leilão.  

 Uma lousa de comunicados é fornecida para troca de artigos em desuso: “À venda” “Procura-se” e “Compro”.  

 Oficina experimental sobre reciclagem. 

 Banheira para banho comunitário aquecida com o calor do incinerador. 

 

Levar diretamente na associação 
sanitária BISAN TOGO BIKA CENTER 

尾三衛生組合東郷美化センターへの直接持ち込み 
 

Quando precisar desfazer de uma grande quantidade de lixo devido a mudança ou faxina geral, poderá 

levar pessoalmente até o centro de processamento, não precisa comprar selo ou colocar dentro do saco de 

lixo municipal, o descarte do lixo será cobrado por peso. 

 Como trazer o lixo ou material reciclável      Mapa guia do sistema de funcionamento           
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 ※ Lixo Industrial  ⇒ 

 

 

P   P P     P 

Incinerador 
ごみ焼却工場棟 

資源回収ストックヤード 
Pátio de estoque de  

             coleta de recursos 

Prédio de 
reciclados 

リサイクル 

プラザ 

工場棟 

Chaminé/Torre 

Balança 

Recepção, autorização para diária 



 

   

   

   

   

   

   

 

 

7 Itens NÃO Coletados, NÃO 
Processados pelo Município  
 

Cilindro de gás propano 
プロパンガス・ボンベ類 

Óleo, tinta 
オイル・塗料類 

Restos de cimento, Bloco 
コンクリートがら・ブロック Tijolos 

レンガ 
Terra, areia, pedra 
土・砂・石 

Cinza de incineração 
焼却灰 

Peças de carro e moto 
自動車・オートバイの部品 

(baterias não são incluídas) 

Pneu, roda 
タイヤ・ホイール 

Cofre a prova de 
fogo 
耐火金庫 

Lavatório e vaso 
sanitário de cerâmica 
陶器製の洗面台や便器 

Piano 
ピアノ 

 

Itens que não são processados pela associação sanitária TOGO BIKA CENTER (Difícil manuseio) 

 

Galhos de árvore 規格外の木: 
Galho seco: acima de 20 cm de 
diâmetro e 2m de comprimento 
Galho verde: acima de 10 cm  
de diâmetro e 2m de comprimento 
 
 

Placa de gesso 
石膏ボード 

ou 

Página 16 

Página 17 

Página 17 

・Eletrodomésticos que se  

     enquadram na lei de reciclagem  ⇒ 
TV, ar condicionado, refrigerador, freezer, máquina de lavar e 
secadora de roupa 
 

・Reciclagem de computador (Associação  

    de promoção 3R de computador  ⇒ 
    Para computador de uso doméstico  

 

・Solicitar coleta à uma empresa especializada ⇒ 
Extintores, motocicletas / bicicletas motorizadas. 
 

・Lixo industrial ⇒ Solicitar empresa especializada 
Lixos decorrentes de obras de reforma, demolição, etc. 
 [Contato] Associação de Resíduos Industriais de Aichi 
                 AICHI KEN SANGYŌ HAIKIBUTSU KYŌKAI 
       ㈳愛知県産業廃棄物協会 TEL: 052-332-0346 
 

 
                                          

Página 7 

町では収集・処理できない物 

 

EXEMPLOS DE ITENS DE DIFÍCIL MANUSEIO 主な処理困難物 
  Entre em contato com o revendedor, fabricante ou empresa especializada para o descarte.  

Gasolina, querosene 
ガソリン・灯油類 

Pólvora,  
Produtos agrícolas e 
químicos 
火薬・農薬・薬品類 

 

Banheira 
浴槽 
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和合ゴルフ場前 

名古屋 

ゴルフ倶楽部 

 

西濃運輸(株) 名古屋東支店 

浅田町平子 

日進駅 

赤池２ 

   

Lei para reciclagem de eletrodomésticos 

家電
か で ん

リサイクル
り さ い く る

 

ITEM TIPOS TAXA (+ imposto) 

AR 
CONDICIONADO 
エアコン 

REFRIGERADOR, 
FREEZER  
冷蔵庫・冷凍庫 

 

MÁQUINA DE LAVAR, 
SECAR ROUPA  
洗濯機・衣類乾燥機 

・TV de tubo CRT,  

・TV de tubo com VTR embutido, 

・LCD ou TV plasma,  

・LCD ou TV plasma TV comHDD/DVD embutido. 
 ・Ar de parede/chão (compressor separado), 

・Aquecedor à gas de parede, 

・Ar de parede/chão híbrido,  

・Ar de janela *Inclui compressor de uso externo. 

 

 
・Refrigerador, 

・Freezer (horizontal, vertical, de gaveta), 

・Refrigerador duplex/inverse, 

・Cave de vinho (wine cellar) 

・Caixa refrigeradora / Gabinete quente e frio 

・Máquina de lavar e secar roupa,  

・Máquina de lavar roupa automática, 

・Tanquinho de lavar roupa,  

・Secadora de roupa 

 

A partir de 2,300 yenes 

A partir de 3,400 yenes  

A partir de 1,200 yenes  

A partir de 900 yenes  

* Esta regra não se aplica para aparelhos de uso comercial.  * A taxa de reciclagem varia de acordo com o tamanho e marca.   

 [CONTATO] CENTRO DE BILHETES PARA RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS Tel.: 0120-319-640 
Web site: http://www.rkc.aeha.or.jp/   HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 9h às 18h (Fechado aos domingos e feriados) 

 

 Como descartar: 
Faça o pedido de reciclagem na loja na qual vai 

comprar o aparelho novo, ou pelos métodos ③ e 

④...  

 

NÃO 

② A loja na qual comprou o antigo 

aparelho fica próximo de casa? 

 

Entre em contato com as empresas abaixo, autorizadas 
pelo município. (Taxa de transporte cobrada à parte) 
●Tokai Seisou Co. 東海清掃（株）  TEL: 0561-39-3321 

●Hinode Eisei Hozen Co.  TEL: 0561-72-0450 
 日の出衛生保繕（株） 

TELEVISOR 
 テレビ 

NÃO 

Faça o pedido de reciclagem na loja na qual 

comprou o aparelho, ou pelos métodos ③ e ④ 

NÃO 

① Você está comprando um aparelho novo? 

 

指定引取場所 

Estabelecimento Designado 

④ Consegue transportar o aparelho até 

o estabelecimento designado? 

 

●Seino Transportation Co. Ltd. 西濃運輸（株） 

Filial de Nagoya Higashi   名古屋東支店  

Nisshin shi Asada cho Minowa 1-12   日進市浅田町美濃輪1-12 

Tel.: 052-807-0924 

(Informe-se diretamente sobre horário de funcionamento) 
 

Estação 
NISSHIN 

A taxa varia de acordo com o modelo, marca e tamanho. 
É necessário especificar a marca para compra do bilhete. 

 

AKAIKE 2 

ASADA-CHO HIRAKO 

Clube de 
Golfe 

NAGOYA 

Seino Transp. Co. 
Filial Nagoya  
Higashi 

De acordo com a lei de reciclagem para eletrodomésticos, os 4 tipos abaixo não podem ser  

descartados como lixo. Os consumidores devem arcar com custos de reciclagem, coleta e transporte. 

(Pergunte sobre as respectivas taxas aos revendedores ou empresas de coleta e transporte. Levando 
pessoalmente, não será cobrado a taxa de transporte). 

16 

③ Checar a marca e o tamanho do aparelho, 

comprar o bilhete para reciclagem de 
eletrodoméstico na agência do correio próxima. 

 

SIM 

SIM 

SIM 
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WAGŌ GOLF 
JYO MAE 



 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

 Reciclagem de computador de uso doméstico  
家庭用パソコンリサイクル 
De acordo com a “Lei de promoção de utilização de recursos recicláveis (資源有効 
利用促進法)”, computadores de uso doméstico NÃO PODEM ser descartados como lixo comum.   

Desktop PC 
Main body 

PC integrated 
in CRT display 

Cathode Ray 
Tube Display 

Notebook PC Display Cristal Líquido, 
ou PC integrado no LCD 

Reciclagem de Extintor de Incêndio 
消化器リサイクル 

 Pergunte ao revendedor ou informe-se no Centro de Promoção de 
Reciclagem de Extintor de Incêndio (FERPC) 

Reciclagem de Motocicletas  
(Moto, bicicletas motorizadas)  
二輪車リサイクル  
(オートバイ・原動機付き自転車) 

TV integrado 
no PC 

① Levar até a estação de reciclagem do município 
 町の資源回収ステーションに持ち込む 

Computador de uso doméstico e acessórios como teclado, impressora são coletados e 

processados como “小型家電 (aparelho eletrônico de pequeno porte)” nas estações de 

reciclagem do município.     ⇒             Ver pág. 7 

② Coleta feita através do fabricante 
 パソコンメーカーによる回収 

Um computador com a marca “PC Recycle” será coletado e reciclado pelo fabricante sem custo 
adicional ao consumidor. Computador sem a marca será cobrado taxa de coleta e reciclagem. 
Para mais informações, entre em contato com o fabricante ou associação de promoção de PC 3R. 
【CONTATO】Associação de Promoção de PC 3R (Redução, Reutilização & Reciclagem) 

http://www.pc3r.jp/ 一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

パソコン
ぱ そ こ ん

3R
３Ｒ

推進
すいしん

協会
きょうかい

  Tel.: 03-5282-7685 

Método para descarte: 

17 

MÉTODO 
 

【CONTATO】Centro de Promoção de Reciclagem de Extintores de Incêndio. 消火器
しょうかき

リサイクル
り さ い く る

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

 

Horário de funcionamento: 9h às 17h (Fechado aos sábados, domingos, feriados e para almoço, das 12h à 13h) 
Web site:  http://www.ferpc.jp/ 

 

   【CONTATO】Centro de Atendimento de Reciclagem de Motocicleta 二輪車
にりんしゃ

リサイクルコールセンター
り さ い く る こ ー る せ ん た ー

  

    Horário de funcionamento: Das 9h30 às 17h Tel.: 050-3000-0727 
    (Fechado aos sábados, domingos, feriados e período de final e início de ano) 
   Centro de Promoção de Reciclagem de Automóveis /公益財団法人自動車リサイクル推進センター 
   Web site: http://www.jarc.or.jp/motorcycle/  
 
 

 

MÉTODO 
 

Pergunte ao revendedor especializado ou ao Centro de Reciclagem abaixo. 
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Nome da empresa 
Contato Telefone da 

Matriz Endereço Telefone 

Tokai Clean Co. 東海清掃 (株) Shimizu 4 Chome 11-3 清水四丁目1 番地3 0561-39-3321 0561-39-3321 

Men at work AOKI Inc. 
(有)ﾒﾝｱｯﾄﾜｰｸ青木 

Haruki Aza Yashiki 3415-24  
春木字屋敷3415番地24 0561-38-2755 0561-38-2755 

K-Clean (株) Kｸﾘｰﾝ Haruki Aza Kamiharihazama 588-357 
春木字上針廻間58 番地357 0561-37-5305 0561-37-5305 

Iwata Seisou Com, Ltd.(有) 岩田清掃 Harukidai 5 Chome 6-4 春木台五丁目6番地6 0561-38-0099 0561-21-0006 

Hinode Eisei Hozen 
日の出衛生保繕 (株) 

Morowa Aza Yoshida 88-112 
諸輪字吉田88 番地112 0561-37-2115 0561-72-0450 

HOMEX Co., Ltd. ﾎｰﾒｯｸｽ(株) Haruki Aza Suzumimatsu Cho 186-6 052-808-3575 0565-33-2468 

 

Lixo Comercial / Industrial  
事業
じぎょう

系
けい

ごみ 
  

Pedimos às empresas que separem o lixo, contribuindo com o processo de reciclagem.  

CONTATO: Aichi-Ken Sangyo Haikibutsu Kyoukai (一社) 愛知県産業廃棄物協会 

(Associação de Eliminação de Resíduos Industriais da Província de Aichi)  
Resíduo Industrial: 

Tel.: 052-332-0346 

É necessário a autorização do Depto. Ambiental de Tōgō para descartar o lixo diretamente na associação sanitária 

BISAN, Togo Bika Center. Aceito apenas lixos comuns gerados dentro do município de Tōgō como: galhos, lixo orgânico, 
papéis, etc. Lixo industrial requer um tratamento especial e papéis recicláveis não são aceitos. 

Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta-feira: 8h30 às 12h, 13h às 16h30 

Sábado:           8h30 às 11h30 

*Aberto nos dias e horários acima, mesmo em feriados 
Fechado: Domingos e período de final e início de ano 
Taxa: ¥400 até 20kg (acréscimo de ¥200/10kg). 

Procedimento: 

① Coloque o lixo no carro e venha até a prefeitura. 

② Depois do lixo ser avaliado pelo Depto. Ambiental, 

será emitido uma autorização para o descarte. 

③ Com a autorização, dirija-se ao Bisan Eisei Kumiai 

para realizar o descarte. 

Descarte ilegal de lixo é crime! 
A pessoa que despeja lixo ilegalmente, pratica crime com punição de até 5 
anos de prisão ou multa de até 10 milhões de ienes. 
Se você testemunhar um descarte de lixo ilegal, informe data, horário, 
local, tipo de lixo, etc. ao Depto. Ambiental ou a Polícia de Aichi. 
 

 

Para levar o lixo comercial/industrial comum diretamente até o BISAN EISEI KUMIAI: 

Para fazer o pedido de descarte para empresas autorizadas pelo município: 
 Lista de empresas especializadas em descarte de lixo industrial. Dados em 1º de abril de 2020. 
Entrar em contato direto com a empresa para informações como taxa e outros detalhes. 

Cada empreendimento tem a obrigação e responsabilidade de eliminar o 

lixo gerado pela própria empresa. *NÃO descartar nos pontos de coleta do município. 
 

Depto. Ambiental 0561-38-3111, Delegacia da Polícia de Aichi 0561-39-0110 
O despejo ilegal de lixo é encontrado em vários locais do município de Tōgō, incluindo estradas, montanhas, florestas e pontos de 

coleta de lixos. Em muitos casos é difícil descobrir o infrator, e o município é obrigado a usar fundos públicos para recolher e 
processar o lixo, entre muitos constando substâncias tóxicas prejudicial à saúde ambiental. 

Em casos de terra privada, o município não se responsabiliza pela coleta, tendo como obrigação o proprietário ou administrador de 
eliminar o lixo.  



 

 

 
 

                                                          *O número da página, indica onde são encontrados os detalhes de como e local para descartar. 

 

Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 
reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

A 

 

Abridor de garrafa Metal     

Acento do vaso sanitário (eletrônico) Metal   Por motivos de higiene, não pode ser coletado nas estações de 
reciclagem municipais. 

Acento para vaso sanitário(plástico) Grande porte     

Acessórios de computador Metal Eletrônicos pequenos   

Adaptador (tomada) Metal Eletrônicos pequenos Inclui o fio 
Adaptador AC Metal Eletrônicos pequenos   
Adubo Incinerável     

Agrotóxico Difícil manuseio   
Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. Para 
pouca quantidade, enxugar com pano ⇒ lixo incinerável. 

Agulha de injeção Resíduos 
químicos   Consultar um estabelecimento hospitalar ou serviço de coleta 

especial. 
AMADŌ-Proteção e chapa da janela Grande porte   Ao reformar a residência, solicite à empresa a coleta. 
AMIDO-Armação de tela para janela Grande porte   Ao reformar a residência, solicite à empresa a coleta. 
Antena parabólica Metal Eletrônicos pequenos   

Aparelho de CD Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha. Itens de madeira e tecidonão serão aceitos nas 
estações de reciclagem municipais. 

Aparelho de DVD Metal Eletrônicos pequenos   

Aparelho de fax Metal Eletrônicos pequenos   

Aparelho de ＭＤ Metal Eletrônicos pequenos   
Aparelho de rádio e fita cassete Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

Aparelho de som Metal Eletrônicos pequenos Itens revestidos de madeira ou tecido, não serão aceitos nas 
estações de reciclagem municipais. 

Aparelho de telefone residencial Metal Eletrônicos pequenos   

Aparelhos de game (uso doméstico) Metal Eletrônicos pequenos   
Aparelhos eletrônicos de pequeno 
porte Metal Eletrônicos pequenos   

Aquário (vidro) Cerâmica e 
vidros   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 

Aquecedor Grande porte Eletrônicos pequenos Retirar o querosene,pilha. 
Aquecedor (querosene, elétrico,gás) Metal Eletrônicos pequenos Retirar o querosene,pilha. 

Aquecedor a óleo Grande porte (Eletrônicos pequenos) Depois de retirar o óleo, pode ser descartado na estação de 
reciclagem municipal como eletrodomésticos pequenos. 

Ar condicionado Lei de rec. para 
eletrônicos   Desfazer conforme a Lei de Reciclagem de Eletrônicos - pag. 16 

Areia para banheiro de pet Incinerável   Jogar como lixo incinerável, mesmo que na embalagem indique 
lixo não incinerável. 

 

● Descartar o lixo incinerável e não incinerável nos devidos sacos de lixo designados pelo município. Objetos 
mistos, favor descartar no saco de lixo do material predominante, quando não for possível separar.

● Amarrar bem a boca do saco de lixo para descartar. Não serão aceitos lixos apenas com o saco colado do lado 
de fora. 

● Objetos que não cabem no saco de lixo municipal, são considerados como lixo de grande porte.     Pág.13 
● Colabore descartando o material reciclável nas estações de reciclagem da cidade.         Pág. 5 a 9 
● No caso de desmontar ou serrar o lixo para jogar, separar os sacos de lixo de acordo com o tipo de material. 
● Esta tabela é apenas para orientação, com variações de acordo com o tamanho ou material. 

 

 Lista para separação de lixo e recursos 
家庭
かてい

ごみ・資源
しげん

の分別
ぶんべつ

早見表
はやみひょう
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Item Categoria 
Coleta feita nas 

estações de 

reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

A 

Areia, terra Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Argila Incinerável     

Aspirador de pó Metal Eletrônicos pequenos   

B 

Bacia de plástico Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Balança digital Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Balde de plástico Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Bandeja (madeira, plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Bandeja de isopor (branca) Incinerável Bandeja branca Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Bandeja de isopor (outras cores) Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Banheira (ofuro) Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Barbeador elétrico Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha. 
Base da haste para varal Grande porte   1 selo para o conjunto de duas hastes. 
Bastão de madeira de baseball Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Batedeira Metal Eletrônicos pequenos   

Bateria Difícil manuseio Bateria   

Bateria de celular Difícil manuseio Bateria Coleta feita também pelo revendedor. 
Bateria Li-ION Difícil manuseio Pilha recarregável   
Bengala (madeira/plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Bicho de pelúcia Incinerável     

Bicicleta Grande porte     

Bloco (lenga) Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Bloco e resíduos de concreto Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 

Bobina do filme plástico PVC Incinerável Embalagem e 
recipientes de papel  

Bola Incinerável     

Bola de golfe Incinerável     

Bola de tenis Incinerável     

Bolsa (papel, tecido, couro) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Bolsa térmca Incinerável     

Bolsa térmica (plástico) Incinerável   Itens de metal ⇒ resíduos de metal.                                                    
Itens de louça ⇒ resíduos de cerâmica / louça ou vidro. 

Bomba de gás Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Bomba de gás (LP) Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Bomba para encher pneu de 
bicicleta Metal     

Bombinha elétrica para querosene Metal Eletrônicos pequenos Retira a pilha. Bombinha manual ⇒ lixo incinerável. 
Bombinha manual (para querosene) Incinerável   Retirar a pilha da bomba elétrica ⇒ resíduos de metal 
Bota de borracha Incinerável     
Bota de esquiar Incinerável     
Brinquedo (madeira, plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

C 

Cabide (plástico, madeira) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Cabos, fios de extensão Metal Eletrônicos pequenos   

Cadeira de banheiro Incinerável     

Cadeira estilo japonesa Grande porte     
Caixa (madeira, plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

Caixa de papel Incinerável Embalagem e 
recipientes de papel   

Caixa de som Metal Eletrônicos pequenos Itens revestidos de madeira ou tecido, não serão aceitos nas 
estações de reciclagem municipais. 

Caixa de vidro para boneca Cerâmica e 
vidros   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 

Caixa e bobina do papel alumínio Incinerável Embalagem e 
recipientes de papel   

Caixa térmica Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 
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Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 
reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

C 
 

Caixa/gaveta de roupa (plástico) Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 
Caixinha para tirar cheiro (geladeira) Incinerável     

Calçado Incinerável     
Calculadora Metal Eletrônicos pequenos   

Cama Grande porte   Cama e colchão são contados separados, 1 selo para cada um. 
Câmera Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Câmera digital Metal Eletrônicos pequenos Retirar pilha/bateria antes de descartar. 
Capa de chuva Incinerável     
Capa de óculos (papel, tecido, 
plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

Capa de plástico Incinerável     

Capa para exaustor (alumínio) Metal     
Capa para fogão (alumínio) Metal     
Capa para FUTON Incinerável     

Capa para roupa Incinerável     
Carpete Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 

Carpete elétrico Grande porte   
Se couber no saco de lixo mnicipal, descartar como lixo 
incinerável. Controle remoto e fios ⇒ resíduos de metal. 

Carretel da extensão elétrica Metal Eletrônicos pequenos   

Cartão SD Metal Eletrônicos pequenos   
Cartucho de tinta de impressora Incinerável Cartuchos de tinta   
Cartuchos de video game Metal     

Carvão Incinerável    

Catálogo, panfleto Incinerável Revistas   

Cave de vinho 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer conforme a Lei de Eletrônicos Recicláveis-pag. 16 

CD e capa de CD Incinerável     

Chaleira Metal     

Chapa elétrica Metal Eletrônicos pequenos   
Chemical light (throwaway light 
stick) Incinerável     

Cilindro de gás (para fogão portátil) Metal Lata de spray Itens com restos ou que não estão perfurados, trazer até às 
estações de reciclagem municipais. 

Cinzas de incineração Difícil manuseio   Contrate uma empresa especializada. 
Cobertor Incinerável   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 

Cobertor elétrico Grande porte   
Se couber no saco de lixo mnicipal, descartar como lixo 
incinerável. Controle remoto e fios ⇒ resíduos de metal. 

Cofre (à prova de fogo) Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Colchão Grande porte     

Colher Metal     

Combustível (gasolina, querosene) Difícil manuseio   
Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. Para 
pouca quantidade, enxugar com pano ⇒ lixo incinerável. 

Computador Reciclagem de 
computador Eletrônicos pequenos Seguir as regras de reciclagem de computadores (pág. 17) 

Conchas Incinerável     
Controle remoto Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

Copo Cerâmica e 
vidros     

Copo de vidro Cerâmica e 
vidros   Embrulhar o vidro quebrado com papel, etc. antes de descartar. 

Copo, prato de papel descartável Incinerável Outros tipos de papel Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Cortina Incinerável     

Couro (sapato, bolsa, cinto) Incinerável  Partes de metal ⇒ resíduos de metal (se não for possível retirar, 
jogar no lixo incinerável). 

 

Dessecantes (gel silica) Incinerável     
Disco de vinil (LP) Incinerável   Capa do LP (papel) ⇒ estações de reciclagem municipais. 
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Item Categoria 
Coleta feita nas 

estações de 

reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 
D Disquete de computador Incinerável     

DVD e capa de DVD Incinerável     

E 

Edredom para KOTATSU Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 
Embalagem de alumínio descartável Metal     
Embalagem de detergente (plástico) Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Embalagem de guloseima 
 (plástico, laminado) Incinerável Plástico Inclui o filme de embalagem por unidade. 

Embalagem de guloseima (papel) Incinerável Outros tipos de papel  
Embalagem de marmita (plástico) Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Embalagem de plástico para ovos Incinerável Plástico   

Embalagem de temperos (plástico) Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Embalagem longa vida (com a cor 
da parte interna não branca) Incinerável Outros tipos de papel Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

Embalagem longa vida (parte 
interna branca) Incinerável Embalagem longa vida Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

Equipamentos de áudio Metal Eletrônicos pequenos Itens revestidos de madeira ou tecido, não serão aceitos nas 
estações de reciclagem municipais. 

Equipamentos para ski Grande porte   1 selo para o conjunto de ski, botas e bastões. 
Escova de dente eletrónica  Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha. Parte da escova ⇒ lixo incinerável. 

Espelho Cerâmica e 
vidros     

Espelho de bolso Cerâmica e 
vidros     

Estante para televisão Grande porte     

Esteira Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 
Esteira azul de plástico Incinerável     

Exaustor Metal Eletrônicos pequenos Parte de plástico, descartar no lixo incinerável. 
Extensão elétrica Metal Eletrônicos pequenos   

Extintor (spray) Metal Lata de spray Itens com restos ou que não estão furados, trazer até às estações 
de reciclagem municipais. 

Extintor de incêndio Extintor de 
incêndio   Seguir as regras de reciclagem de extintores (pág. 17) 

F 

Faca Metal   Embrulhar a lâmina com papel, etc. antes de descartar. 
Ferro de passar roupa Metal Eletrônicos pequenos   
Filme para foto  Incinerável     

Filtro do purificador de ar Incinerável     

Fio de extensão Metal Eletrônicos pequenos   
Fios (extensão, etc.) Metal Eletrônicos pequenos   

Fita e capa de vídeo Incinerável     

Fita/barbante de plástico Incinerável     

Fogão elétrico Metal Eletrônicos pequenos   

Fogão portátil Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Fogos de artifício (uso doméstico) Incinerável   Molhar SEM FALTA para evitar a ignição.  
Folhas secas Incinerável     

Folhetos de propaganda Incinerável Jornal   
Forno elétrico Metal Eletrônicos pequenos   
Forno micro-ondas Metal Eletrônicos pequenos   

Fósforo Incinerável   Molhar SEM FALTA para evitar a ignição.  
Fotos , negativos Incinerável     
Fralda, fralda descartável Incinerável   Jogar os resíduos sólidos no vaso sanitário. 
Frasco de shampoo Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

Freezer 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer conforme a Lei de Eletrônicos Recicláveis - pág. 16 

Frigideira Metal     
FUTON Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 

G 

Galão de plástico Incinerável   Esvaziar antes de descartar. 

Garrafa de cerveja Cerâmica e 
vidros Vidro   

Garrafa de vidro Cerâmica e 
vidros Vidro Itens quebrados ou sujos não serão aceitos nas estações de 

reciclagem do município. 
Garrafa térmica (metal) Metal   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 
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Item Categoria 
Coleta feita nas 

estações de 

reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 
G 

 

Garrafa térmica elétrica Metal Eletrônicos pequenos   
Garrfa pet Incinerável Garrafa pet Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Gasolina Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Gelo artificial Incinerável     
Goban (plástico, madeira) Incinerável     
Guarda-chuva Metal     

H 

 

Harmônica ou gaita Metal     

Hashi descartável (WARIBASHI) Incinerável Hashi de madeira 
descartável 

A estação de reciclagem só aceita itens de madeira, limpos e que 
não estejam queimados. 

Haste para varal Grande porte   1 selo para cinco hastes. 

I 

 

Iluminação (enfeite) Metal Eletrônicos pequenos   
Imã Metal   Imã flexível, jogar no lixo incinerável. 
Impressora (uso doméstico 
pequena) Metal Eletrônicos pequenos   

INKAN (plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

Inseticida (tipo de fumaça) Metal   Usar o conteúdo por inteiro antes de descartar. Itens de plástico 
devem ser descartados como lixo incinerável. 

Isca artificial (metal) Metal   Embrulhar a agulha com papel antes de descartar.                                                                                  
Partes de plástico ⇒ lixo incinerável. 

Isopor (usado para apoiar 
embalagem de eletrônicos) Incinerável Plástico Quebrar em pedaços de aprox. 10 cm. 

Isqueiro descartável Metal Isqueiro descartável Itens com restos ⇒ estações de reciclagem municipais. 
Isqueiro de ignição Metal Isqueiro descartável Itens com restos ⇒ estações de reciclagem municipais. 

Isqueiro de metal Metal   Usar todo o conteúdo antes de descartar. 
Isqueiro descartável Metal Isqueiro descartável Itens com restos ⇒ estações de reciclagem municipais. 
Itens de playground (balanço, 
escorregador de uso doméstico) Grande porte     

J Jornal (inclui panfletos) Incinerável Jornal   

K 
KAIRO (aquecedor descartável) Incinerável   Quando não estiver usado, abrir e ventilar antes de descartar. 
KIMONO Incinerável Roupas usadas   

KOTATSU (Mesa com aquecedor) Grande porte     

L 

 

Lâmina Metal   Embrulhar a lâmina com papel, etc. antes de descartar. 
Lâmina da caixa do filme PVC  Metal   Item de papel ⇒ lixo incinerável. 
Lâmina da caixa do papel alumínio Metal   Itens de papel, jogar no saco para lixo incinerável 
Lâmina de raspar / barbear Metal   Embrulhar a lâmina com papel, etc. antes de descartar. 

Lâmina de raspar/barbear (plástico) Incinerável   
Embrulhar a lâmina com papel, etc. antes de descartar. Itens de 
metal ⇒ descartar como resíduos de metal. 

Lâmpada Metal Lâmpada fluorescente   

Lâmpada  fluorescente Difícil manuseio Lâmpada fluorescente Itens quebrados devem ser descartados no saco de lixo municipal 
para resíduos de metal. 

Lâmpada LED Metal     
Lâmpada starter Metal     
Lanterna Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Lata (bebidas, alimentos) Metal Lata Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Lata de 18 litros - ITTO CAN Metal     
Lata de guloseima (metal) Metal  Lata   
Lata de óleo (uso doméstico) Metal   Usar o conteúdo por inteiro antes de descartar. 

Lata de spray Metal Lata de spray Itens com restos ou que não estão furados, trazer até às estações 
de reciclagem municipais. 

Lata de tinta (uso doméstico) Metal   Usar o conteúdo por inteiro antes de descartar. 
Lata e garrafa de alumínio (bebida e 
alimentos) Metal Lata Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

Latas (que não são de bebidas e 
alimentos) Metal    

Lavatório de banheiro 
(louça/cerâmica) Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 

Lençol Incinerável     
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P 

 

Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 
reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

L 

Limpador de vidro (lata de spray) Metal Lata de spray Itens com restos ou que não estão furados, trazer até às estações 
de reciclagem municipais. 

Liquidificador Metal Eletrônicos pequenos   

Livro Incinerável Revistas   

Lixa (de metal) Metal   Lixa de papel ⇒ lixo incinerável. 

Louças/cerâmica (tigela, vaso) Cerâmica e 
vidros     

Luminárias Metal Eletrônicos pequenos   

Lupa (vidro) Cerâmica e 
vidros   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 

Luvas (baseball) Incinerável     

M 

Macinha de modelar Incinerável     

Madeira, galhos potados Incinerável   Madeira fresca: cortar no diâmetro de 10 cm / Galho seco: 20 cm 
Mala de viagem Grande porte     

Mangueira Incinerável   Cortar em pedaços curtos ⇒ saco de lixo incinrável. 
Máquina de costura Metal Eletrônicos pequenos Máquina grande com pedal ⇒lixo de grande porte 

Máquina de lavar 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer conforme a Lei de Eletrodomésticos Recicláveis-pag.16 

Máquina de podar Metal Eletrônicos pequenos Retirar o óleo do tanque antes de descartar. 
Maquinário agrícola grande Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 

Maquinário agrícola pequeno Grande porte Eletrônicos pequenos Só são aceitos nas estações de reciclagem, aparelhos movidos à 
eletricidade. 

Mármore Difícil manuseio   Contrate uma empresa especializada. Jogar os itens de plástico 
no lixo incinerável. 

Martelo Metal     

ＭＤ/capa de ＭＤ（plástico） Incinerável     
Medidor de pressão arterial 
elétrônico Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

Mesa Grande porte     

Morinete de pesca Metal     

Motocicleta Reciclagem de 
motocicleta   Descartar de acordo com a reciclagem de motocicleta, pág. 17 

Mouse de computador Metal Eletrônicos pequenos   

Music player portátil Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

O 

OBI (faixa para cintura do kimono) Incinerável Roupas usadas   
Objetos de borracha (luva, bota) Incinerável     
Objetos de couro (calçado, bolsa, 
cinto, luva) Incinerável   Partes de metal, descartar no saco de lixo de resíduos de metal 

(quando não for possível separar, descartar no lixo incinerável). 

Óculos de grau, armação de plástico Incinerável   Quando for possível retirar a lente de vidro ⇒ resíduos de 
cerâmica / louça / vidro. 

Óculos de sol Incinerável   Lentes de vidro devem ser jogados como resíduos de cerâmica e 
vidro. 

Óleo (exceto de cozinha) Difícil manuseio   
Pergunte ao revendedor ou empresa especializada no descarte, 
se for quantidade pequena, enxugar com um pano e descartar no 
lixo incinerável. 

Óleo de fritura Incinerável Óleo de cozinha Para jogar como lixo incinerável, enxugar com pano ou papel, ou 
usar produtos especiais para solidificar o óleo. 

Óleo de motor Difícil manuseio   
Pergunte ao revendedor ou empresa especializada no descarte, 
se for quantidade pequena, enxugar com um pano e descartar no 
lixo incinerável. 

 

Panela Metal   Panela de barro ou vidro ⇒ resíduos de cerâmica/ louça, vidro. 
Panela de alumínio desartável Metal   
Panela de arroz elétrica Metal Eletrônicos pequenos   
Panela de alumínio desartável Metal   

Panela de barro Cerâmica e 
vidros     

Papel alumínio Metal     
Papelão Incinerável Papelão   

Patins Metal     
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Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 
reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

 

P 

Peças de carro Difícil manuseio   Contrate uma empresa, oficina, loja especializada. 
Pedra Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Pedra de peso para fazer curtidos Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 

Pen drive USB Metal Eletrônicos pequenos   

Peneira (de metal) Metal   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 
Peruca (apliques, prótese capilar) Incinerável     

Phone de ouvido Metal Eletrônicos pequenos   

Piano (exceto piano eletrônico) Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Piano/órgão eletrônico Grande porte     

Pilha Difícil manuseio Pilhas   

Pilha botão Difícil manuseio Pilha botão   

Pilha descartável Difícil manuseio Pilha Caixa de coleta nas estações de reciclagem e instalações 
públicas (prefeitura, etc.)  

Pilha niquel Difícil manuseio Pilha recarregável   

Pilha niquel-hidreto metálico Difícil manuseio Pilha recarregável  

Pilha recarregável Difícil manuseio Pilha recarregável Caixa de coleta nas estações de reciclagem e instalações 
públicas (prefeitura, etc.)  

Placa de gesso Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Plástico tipo esteira Incinerável     
Pneu (bicicleta de 2 e 1 roda) Incinerável     

Pneu de automóvel Difícil manuseio   Consultar a revendedora ou agência de carro. 

Pote de plástico para plantas Incinerável Plástico Itens sem a marca de plástico (プラ - PURA), ou sujos não serão 
coletados nas estações de reciclagem municipais. 

Prato (louça) Cerâmica e 
vidros   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

Itens de plástico ou papel, descartar no lixo incierável. 
Prendedor de roupa Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Produtos químicos Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Purificador de ar (uso doméstico) Metal Eletrônicos pequenos   

Q Querosene Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 

R 

Radio Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Recarregador Metal Eletrônicos pequenos   

Refrigerador 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer conforme a Lei de Eletrônicos  Recicláveis - pág. 16 

Relógio Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Relógio de pulso Metal   Cinto de couro, descartar no lixo incinerável. 
Relógio dispertador Metal Eletrônicos pequenos   

Remédios (comprimidos, cápsulas) Incinerável     
Removedor de umidade 
(descartável) Incinerável   Retirar a água antes de descartar. 

Repelente (elétrico/à pilha) Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Repelente de insetos Incinerável     

Revista, livro velho Incinerável Revistas   

Roda de carro Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Roupas Incinerável Roupas usadas   
Roupas íntimas Incinerável     

S 

 

Saco de dormir Incinerável     
Sacola de supermercado Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Sacos de plástico para retirar o ar e 
armazenar o FUTON  Incinerável     

Secador de cabelo Metal Eletrônicos pequenos   
Secadora de louça Grande porte Eletrônicos pequenos   

Secadora de roupa 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer de acordo com a Lei de Eletrônicos Recicláveis-pág. 16 

Seringa de plástico Incinerável   Retirar SEM FALTA a agulha antes de descartar. 
Serra Metal   Embrulhar a lâmina com papel, etc. antes de descartar. 
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Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 
reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

S 
Snow board Grande porte   1 selo para o conjunto de prancha e botas. 
Sofá Grande porte   Necessário 1 selo por unidade 
Suporte para mangueira Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

 

T 

 

Tábua acrílica Incinerável     
Tábua de carne Incinerável     

Tábua para passar roupa Meal   A tábua de madeira é lixo incinerável 

Taco, bolsa de golfe Grande porte   Colocar os tacos dentro da bolsa de golfe para descartar. 
Tampa da banheira Grande porte     

Tampa de garrafa pet Incinerável Tampa de garrafa pet   
Tampa de plástico da garrafa de 
vidro Incinerável   Partes de metal, descartar no saco de lixo de resíduos de metal 

Tampa de vaso sanitário com 
aquecedor e chuveirinho Grande porte   

Quando couber no saco de lixo, descarte como resíduo de metal. 
Por motivos de higiene, não poderá ser descartado na estação de 
reciclagem municipal. 

Tampa do vidro de cosméticos 
(plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 

Tanque de compostagem Grande porte     

Tapete Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal ⇒ lixo incinerável. 

Tapete elétrico Grande porte   
Se couber no saco de lixo municipal, descartar como lixo 
incinerável. * Controle remoto e fios ⇒ resíduos de metal. 

TATAMI Grande porte     

Tecido Incinerável     

Teclado (computador) Metal Eletrônicos pequenos   

Teclado (instrumento musical) Grande porte   Se couber no saco de lixo municipal →resíduos de metal. 
Tela da armação para janela Incinerável   Partes de metal ⇒ saco de lixo de resíduos de metal 

Tela de computador Reciclagem de 
computador Eletrônicos pequenos Seguir as regras de reciclagem de computadores (pág. 17) 

Telefone celular Metal Eletrônicos pequenos Coleta feita também pelo revendedor. 

Televisor 
Lei de 
reciclagem para 
eletrônicos 

  Desfazer conforme a Lei de Eletrônicos Recicláveis - pág. 16 

Telha Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Termômetro à pilha Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

Termômetro de mercúrio Difícil manuseio Termômetro de 
mercúrio   

Termômetro digital Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 
Terra de jardinagem(uso doméstico) Difícil manuseio   Pergunte ao revendedor ou empresa especializada no descarte. 
Terra, areia Difícil manuseio   Entrar em contato com uma empresa especializada na coleta. 
Tesoura Metal     

Tesoura de galhos Metal     

Tigela para arroz (louça) Cerâmica e 
vidros     

Tigela (madeira, plástico) Incinerável   Em caso de metal, favor jogar no lixo para resíduos de metal. 
Tijolo Difícil manuseio   Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 

Tinta Difícil manuseio   
Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. Para 
pouca quantidade, enxugar com pano ⇒ lixo incinerável. 

Tostadeira Metal Eletrônicos pequenos   
Trilho para cortina Grande porte     
TSUPPARI-BOU (haste com mola) Metal   Itens de plástico, descartar no saco de lixo incinerável. 

U Umidificador eletrônico de ar Metal Eletrônicos pequenos   

V 

Vasilha de cup lamen (papel) Incinerável Outros tipos de papel Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 
Vasilha de cup lamen (plástico) Incinerável Plástico Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

Vaso (cerâmica) Cerâmica e 
vidros   Depois de retirar a terra, itens de plástico jogar no lixo incinerável, 

itens de metal no lixo de resíduos de metal. 
Vaso sanitário Difícil manuseio  Consulte o revendedor ou empresa especializada na coleta. 
Vaso de flor (plástico) Incinerável   Itens de cerâmica ⇒ resíduos de cerâmica/louça ou vidro. 
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Item Categoria 

Coleta feita nas 

estações de 

reciclagem 

Dicas e cuidados na hora de descartar 

★Quando NÃO couber no saco de lixo municipal, 

considerar como lixo de grande porte. 

V 

 

Vaso de flor (vidro, cerâmica) Cerâmica e 
vidros   Itens de madeira, descartar no lixo incinerável. 

Ventilador Metal Eletrônicos pequenos   
Vídeo câmera Metal Eletrônicos pequenos Retirar a pilha 

Vidro Cerâmica e 
vidros Vidro 

Nas estações de reciclagem serão coletados apenas embalagens 
de vidro de alimentos e cosméticos. Itens quebrados ou sujos 
NÃO são aceitos. Embrulhar o vidro quebrado com papel, etc. 
antes de descartar. 

Vidro de agrotóxico Cerâmica e 
vidros   Lavar sem falta o interior. Retirar a tampa. 

Vidro de remédio, vitamina Cerâmica e 
vidros Vidro Itens sujos não serão aceitos nas estações de reciclagem. 

W Word processor Metal Eletrônicos pequenos   

X Xícara (cerâmica) Cerâmica e 
vidros     

Z 

YOSHIZU (biombo de palha) Grande porte     
ZABUTON (almofada) Incinerável   
ZAISU (cadeira estilo japonesa) Grande porte     

Está em dúvida sobre a categoria do lixo? どの区分か迷ったら… 

O lixo foi de uso doméstico? 家庭から排出されたものか。 
Lixos industriais não podem ser descartados nos postos de coleta comunitários. 

Entrar em contato com empresas de tratamento de resíduos industriais. 
 

Verificar se não é um item de difícil manuseio. 処理困難物の対象品目以外のものか。 

Itens como: terra, areia, bloco de concreto, tijolo, pneu, etc., não são coletados pelo município. 

(Também não são aceitos na associação sanitária Togo Bika Center). 

 
Verificar se não são itens que exigem descarte especial: os 4 eletrodomésticos pertencentes à lei 
de reciclagem, extintores de incêndio, etc. 
家電リサイクル対象品目、消火器など特別な方法で処理する以外のものか。 

TV, ar condicionado, refrigerador, freezer, máquina de lavar e secar roupa, computador, e extintor 
de incêndio, precisam ser descartados de maneira especial. Apenas computadores são aceitos nas 

estações de reciclagem do município.          

 
São itens que permitem ser descartados nas estações de reciclagem?  
資源回収ステーションや地域の資源回収に出せるものか。 
                     Por favor! Colabore reciclando e reduzindo o lixo. 

 
O item a ser descartado cabe dentro do saco de lixo municipal? 町指定ごみ袋に入る大きさか。 

Se não conseguir amarrar a boca do saco de lixo, significa que deve ser descartado como lixo de 
grande porte. Solicitar a coleta no centro de recepção de lixo de grande porte. 

 
Checar o tipo de material. 主な素材を確認する。 

Para item misto, feito de vários tipos de materiais, desmontar e separar o máximo possível. Quando 
não for possível desmontar, descarte na categoria de lixo do material principal.  

・Incinerável: lixo de comida, conchas, papel, madeira, couro, borracha, plástico, etc. 

・Metal: objetos de metal, lâminas, papel alumínio de cozinha, eletrônicos de pequeno porte 

(excluindo alguns itens). 

                           ・Cerâmica e vidro: objetos de cerâmica, vaso, objetos de vidro, espelho, etc. 

 
Descartar o lixo dentro de cada saco apropriado: incinerável, objetos de metal, cerâmica e vidro, 
no ponto de coleta determinado.燃えるごみ用、金属用、陶磁器・ガラス用、のごみ袋に入れて、集積場所に出し

てください。 
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Região      Estabelecimento 

Saco de 
lixo 

incinerável 

Saco para 

recursos 

Selo para 
lixo de 
grande 
porte 

Ticket  

coleta 
de  

fossa Gd. Pq. Metal Cerâmica 

Morowa 
諸輪 

Family Mart (Tōgō Morowa) ✔  ✔ ✔ ✔  

Sangōdo (Honten) ✔  ✔ ✔ ✔  

7-Eleven-Tōgō Morowa Kitakido Nishi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Mini Stop (Aichi Ike) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Wagō 
和合 

East Plaza Ikomai-kan ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

7-Eleven (Tōgō Ikomai-kan Mae) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

7-Eleven (Tōgō-cho Wagō Kitakagaya) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Takuhai TOMATO ✔  ✔ ✔   

Family Mart (Tōgō Wagō) ✔  ✔ ✔ ✔  

Houjimoto 
傍示本 

JA Green Center ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Family Mart (Togo Yamazaki) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Yufukuji 
祐福寺 / 

Heta 部田 

Ishikawa Shokuhin (Sun Fresh Togo) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Family Mart (Tōgō Haruki) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Kusuri no Matsuyama ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Family Mart (Togo Shimizugane) ✔  ✔ ✔ ✔  

Lawson (Togo Haruki Taishi) ✔ ✔ ✔ ✔   

Shirotsuchi 

白土 / 

Nishi-

shirotsuchi 
西白土 

Umebayashi Shokai ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mini Stop (Otogai) ✔  ✔ ✔ ✔  

Family Mart (Togo Shirotsuchi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Lawson (Togo Haruki Fujisaka) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Lawson (Togo Nishi Shirotsuchi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Shiratori

白鳥／ 

Oshikusa 

danchi  
押草団地 

Supermecado Aoki (Shiratori) ✔  ✔ ✔ ✔  

Drug Yutaka (Togo) ✔ ✔ ✔ ✔   

Pare Marche (Togo) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Morowa Beikoku (Shiratori) ✔  ✔ ✔ ✔  

Family Mart (Togo Shiratori) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Family Mart (Togo Takane) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Hetayama 
部田山 

(Mitsuike, 
Hyogo, 

Shimizu) 

Family Mart (Togo Shin-ike) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

7-Eleven (Togo Mitsuike 4 chome) ✔ ✔ ✔ ✔   

Family Mart (Togo Mitsuike 3 chome) ✔  ✔ ✔ ✔  

V Drug Chubuyakuhin (Togo Nishi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Sugi Drug (Togo Nishi) ✔ ✔ ✔ ✔   

 

 

Região 

 

Estabelecimento 
 

Saco de 
lixo 

incinerável 

Saco para 

recursos 

Selo para 
lixo de 
grande 
porte 

Ticket 

coleta 
de 

fossa Gd. Pq. Metal Cerâmica 

Harukidai 7-Eleven (Togo-cho Harikidai) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Kitayamadai Family Mart (Togo Morowa) ✔  ✔ ✔ ✔  

Cidade 
de 

Nisshin  

 
日進市 

V Drug Chubuyakuhin (Nisshin) ✔  ✔ ✔ ✔  

Sun Drug (Nisshin Eki Mae) ✔  ✔ ✔   

Co-op (Nisshin) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Hamajima Kanamonoten ✔  ✔ ✔ ✔  

Home Center Kohnan (Nisshin) ✔  ✔ ✔   

Seven Eleven (Nisshin Nashinoki) ✔ ✔ ✔ ✔   

Drug Sugiyama (Komenoki) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Max Valu (Komenoki) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

FEEL (Nisshin) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Sugi Drug (FEEL Nisshin) ✔ ✔ ✔ ✔   

Felna (Akaike) ✔  ✔ ✔   

Ito-Yokado (Akaike) ✔ ✔ ✔ ✔   

V Drug Chubuyakuhin (Akaike) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

V Drug Chubuyakuhin (Komenoki)       

 
Cidade 

de 
Miyoshi 

みよし市 

Family Mart (Inokuchi) ✔  ✔ ✔ ✔  

AEON (Miyoshi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Welcia (Hachigaike) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Drug Sugiyama (Miyoshi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Beisia (Miyoshi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Feel (Miyoshi) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

DCM KAHMA (Miyoshi I.C.) ✔ ✔ ✔ ✔   

Seven Eleven (Fukuta-cho) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Seven Eleven (Kurozasa) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Felna (Ubako) ✔ ✔     

 

Cidade 

de 
Nagoya  

名古屋市 

APITA (Midori) ✔  ✔ ✔   

Farmácia Sugi (Shirotsuchi) ✔ ✔ ✔ ✔   

 Sugiyama (Kaminokura) ✔  ✔ ✔   

Yamanaka (Shirotsuchi Frante) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Kariya PIAGO (Igaya) ✔  ✔ ✔   

Toyota AEON STYLE (Toyota) ✔ ✔ ✔ ✔   

 

Locais de venda de selo e saco de lixo municipal (Dados de abril de 2020) 
町

ちょう

指定
してい

ごみ 袋
ぶくろ

等
とう

販売店
はんばいてん

                           

 
 

●Saco de lixo (Grande: 35L, ¥150 /10 unid.) (Pequeno: 20L, ¥100 /10 unid.) 
●Selo para coleta de lixo de grande porte: ¥510 (1selo) 
●Ticket para coleta da fossa séptica (36L): ¥250 (1 selo) 

As empresas de serviço de coleta, estão divididas por região (regiões divididas pelo rio Haruki). 
Para atendimento de serviços de limpeza de lodo, etc., qualquer uma das empresas estão disponíveis. 

Tokai Clean Co. 東海清掃（株） 

TEL ： 0561-39-3321 
Atendimento nas regiões:  

Houjimoto, Shirotsuchi, Nishi-Shirotsuchi, Hetayama 

Yufukuji, Heta, Harukidai e Shimizu. 

Hinode Eisei Hozen 日の出衛生保繕（株） 

TEL ： 0561-72-0450 
Atendimento nas regiões:   

Morowa, Wagō, Morowa-Jutaku, Kitayama-dai, Wagōgaoka, 
Shiratori, Oshikusa-danchi, Mitake, uma parte da região de 
Houjimoto (parte nordeste do rio Haruki). 

 
Empresas de coleta de fossa séptica 
し尿
しにょう

収 集
しゅうしゅう

業者
ぎょうしゃ
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< Anúncios > 
Este panfleto oferece anúncios para vitalizar a economia regional e garantir recursos financeiros voluntários. 

 

  
 

  
Para informações sobre o conteúdo dos anúncios, favor entrar em contato diretamente com cada anunciante. 
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Dias da coleta de lixo 
ごみの収集日

しゅうしゅうび

 
 ÁREA 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Terças e sextas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

Segundas e quintas-feiras 

LIXO INCINERÁVEL CERÂMICA E VIDRO 

* Moradores de Houjimoto no qual o ponto de coleta é ao nordeste do rio HARUKI, os dias de coleta são: “1ª e 3ª 
quarta-feira do mês” para recursos metálicos e “3ª quarta-feira do mês” para cerâmica e vidro. 

Morowa 

Wagō  

Morowa Jūtaku 

Kitayamadai  

Shirotsuchi 

Nishi Shirotsuchi 

Hetayama  

Shimizu  

 

Houjimoto  

 

Wagōgaoka  
 

Shiratori/ 
Oshikusa danchi 

Mitake  

Yūfukuji  

Heta  

Harukidai  

 

RECURSOS DE METAL 

 諸輪
も ろ わ

 

和合
わ ご う

 

諸輪
も ろ わ

住宅
じゅうたく

 

北山
きたやま

台
だい

 

白土
しろつち

 

西白土
にししろつち

 

部
へ

田山
た や ま

 

清水
し み ず

 

傍示本
ほうじもと

 

和合ケ丘
わ ご う が お か

 

白 鳥
しらとり

/
／

押
おし

草
くさ

団地
だんち

 

御岳
み た け

 

祐
ゆう

福寺
ふ く じ

 

部
へ

田
た

 

春木
は る き

台
だい

 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês  

(Uma parte da região) 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

1ª e 3ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

2ª e 4ª quarta-feira do mês 

 

3ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

(Uma parte da região) 

3ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

3ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

4ª quarta-feira do mês 

 


