
 

Ano Fiscal 

2 0 1 8 
 

CALENDÁRIO DE COLETA DE LIXO 

 

MARÇO 

 

Dias de Coleta de Lixo Não Incinerável 

ABRIL MAIO 

 

JUNHO JULHO 

 

AGOSTO 

 

SETEMBRO 

 

OUTUBRO 

 

NOVEMBRO 

 

DEZEMBRO 

 

JANEIRO 

 

FEVEREIRO 

 

MARÇO 

 

Quando terminar de usar este calendário, separe na categoria

「papéis em geral」e leve até o local de coleta de papél velho. 
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Ter・Sex 

 

Seg・Qui Ponte Kandachi 

 

Acty Hikawa 

Rota 9 

Escola Ginasial Hikawa Nishi  

 

Escola Ginasial Hikawa Higashi 

 

Lago de Shinji 

Subprefeitura de Hikawa 

Papel・Pano velho 

 

Jornais e folhetos de anúncio inserido no jornal, papelão, revistas, livros e papéis em geral, embalagens de papel de bebida, pano velho .  
(exceto retalho, uniforme de trabalho, confecções orientais "wamono", ededron e roupas íntimas). 
Deposite no sábado e/ou domingo, das 8h30 até 17h na estação de reciclagem da Subprefeitura de Hikawa ou no Centro Comunitário da região de Hikawa.  
No final de ano e início do ano, há casos que a estação de reciclagem está fechado. Quando for jogar, colocar o pano velho no saco transparente.  

 

Lixo de Grande Porte 

 

É necessário agendar  

Bicicleta, guarda-roupa, armários de cozinha, mesa e outros. Dimensões ate 2m×1.2m×1m e peso até 50 kg (cole o vale-coleta diretamente no lixo).  
Coletamos mensalmente na 2ª quarta. (No caléndário está em marrom). 

É necessário agendar com antecedência até a manhã anterior ao dia da coleta no setor Shimin Fukushi-ka da subprefeitura de Hikawa (☎73-9101).  

Shoubara 
(Gakutou・Shoubara・Kanba・Mitsugane・Kamishoubara)  

Lixo aterrável 

Lata de bebida vazia 
Garrafas PET 

 

Lixo triturável 

Garrafa de vidro vazia 

 

Shussai・Iwano 
(Tobimura・Nashima・Torii・Kaminaoe) 

Lixo aterrável 

Lata de bebida vazia 
Garrafas PET 

 

Lixo triturável 

Garrafa de vidro vazia 

 

Naoe・Hisagi 
 (Minami, Fukudomi, Harashika, Imazaike)  

Lixo aterrável 

Lata de bebida vazia 
Garrafas 
PET 

 

Lixo triturável 

Garrafa de vidro vazia 

 

Shutto 
(Okinosu・ Nakanosu・Kurome・Sanbuichi・Sakata)  

Lixo aterrável 

Lata de bebida vazia 
Garrafas PET 

 

Lixo triturável 

Garrafa de vidro vazia 

 

● O lixo não incinerável não é coletado em dias de feriado, etc.  

 

※é, alteração da data de coleta devido o 

feriado, etc. Favor verificar o calendário. 

Dias de Coleta de Lixo Incinerável 

●Coletamos o Lixo Incinerável em dias de feriado, etc.  

*Exceto nos dias 1～3/jan. 

●Lixo orgânico 
●Plásticos 
●Plásticos moles  

(embalagem de sabão líquido, 
tupperware, etc.) 

●Fralda descartável 
●Isopor  

(quebrar em pedaços pequenos) 
●Artigos de couro 
●Cordas e mangueiras 

(cortar em tamanho inferior a 50cm). 
Atenção: retire a parte metálica e jogue no lixo triturável.  

 

Lixo 
aterrável: 

Artigos de cerâmica e porcelana, vidros, espelho, vidros quebrados, garrafas de cosméticos e óleo,  
vídeo cassete, cinzas (colocar em outro saco, escrever “haí” [cinzas] e colocar em outro saco autorizado), etc.  
◎Pilhas usadas de formato de rolo e outros: (Nao há saco autorizado. Colocar em saco transparente ou semi-transparente e escreva 

o nome.  

◎Lâmpada fluorescente usada: (Colocar a lâmpada usada na mesma caixa que veio quando foi comprada. Caso não tiver a caixa, 
coloque no saco autorizado). 

◎Coletamos somente pilhas-botão dos tipos CR e BR. Não coletamos pilhas-botão dos tipos SR, PR, LR e recarregáveis. (Favor levar 
até as lojas de eletrônicos, etc. que possuam caixa de coleta designada à reciclagem). 

Lixo  
triturável: 

Eletrodomésticos pequenos, artigos de metal, latas de spray (vazias e devem ser furadas),  
latas de conserva, objetos cortantes, plásticos duros, artigos de madeira, etc. 

 

 

Latas de bebidas vazias: de suco, cerveja, bebida alcóolica, etc.  
Atenção: latas de spray, conserva, leite em pó e outros, devem 
ser colocados no lixo triturável.. 

 Garrafa Pet :  de bebida alcóolica, bebida, molho de soja.  
Atenção: a tampa e o rótulo devem ser retirados e  
colocados no lixo incinerável. 

 Garrafas de vidro vazias: de condimentos, alimentos, energético, etc. 

 

 

Atenção: garrafas quebradas, de cosméticos, óleo e  
outros devem ser colocados no lixo aterrável. 

 

 Aplicativo sobre a coleta de lixo"さんあ～る(threeR) "  
Através de smartfhones ou tablets poderá 
saber como separar e jogar o lixo, data de 
coleta, etc. 
 

※ O aplicativo é 
gratuito, porém o 
usuário deverá 
arcar com as taxas 
de serviço de 
transferência. 
※ Conforme o 
aparelho ou 
versão OS não é 
possível instalar o 
aplicativo. 
 

★Instale o aplicativo através do Código QR★  

            

Cerca de 80% do lixo orgânico é líquido. 
Antes de descartar, escorrer bem a água do lixo orgânico. 

Para processar o lixo com líquidos consome-se uma grande 
quantidade de energia.  

Vamos todos cooperar para reduzir o volume dos lixos. 

Coloque o lixo no local de coleta até as 8h30 do dia da coleta 
 

 

DOM  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  SÁB 

Sobre a separação de lixo 
verifique o " Guia de como 
separar e jogar o lixo." 

斐川 Hikawa 
 

C o n ta t o:  S u b pr e f e it ur a  d e  H i ka wa ,  s e t or  S h i m in  F u k us h i - ka  ☎ 0 85 3 - 7 3 - 9 1 0 1  

 


