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◆Lixo Reciclável e Lixo não Queimável: Jogar no local determinado do bairro ou nos Recicle-Sta, tions de supermercados ou SEIBU Hoken-fukushi Service Center, Chino-kankyokan ou  

Suwa-minami Recicle Center. No entanto verificar o seu horário de uso.   

Os sacos como recipientes para os lixos recicláveis se encontram nos Recicle-Stations. 

 

   

                   

                          

 

 

 

  

  

                         

 

 

 

Maiores informações: Tel. 0266-72-2905  Chino-shi Bi-cycle Center  

      

 

 

Forma de jogar o lixo 

Papel 

(com interior de cor 
metálica) caixa de 
saquê 

- Retirar os acessórios como metais, papel duro, 

artigo vinil, plásticos. 

- As espécies de papeis não devem ser molhadas.  

- Em dia de chuva não poderá jogar no Station do 

bairro. 

- Jogar sem amarrar. As caixas devem ser 

desmontadas, deixando-as planas. 
 

- Abrir, recortando-as deixando 

planas. 

- Lavar e secar. 

Latas 

Station 

Vidros 

- Separar por tipo de coloração. 

- Retirar os acessórios como tampa e artigos metálicos. 

- Lavar e secar. 

- Vidros de perfumaria também devem ser separadas por  

coloração. 

- Aquelas garrafas que possuem impressos, deve ser jogadas  

em [Vidros de Outras Colorações]. 

- Em caso de garrafa quebrada, jogar em Lixo Não Queimável. 

- Lavar o interior das latas de  

bebida e alimento. 

- A tampa deve ser colocada  

dentro da lata. 

 

Plásticos 

Aqueles que possuem a   

marca plásticas. 

 

, 

 

 

LIXO INCINERÁVEL (QUEIMÁVEL) 

Objetos Não Recolhidos pelo Município de Chino 

Forma de jogar o lixo 

 

 

 

Garrafas PET 

- Aquele que possue a marca PET.  

- Lavar e secar. 

- Retirar a tampa e etiqueta/rótulos.  

Estes devem ser jogadas em ‘Embalagem  

plástica’. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Artigos de tecido 

Exemplo: Jeans, roupas de criança, seda, 

agasalhos, artigos de algodão, toalhas, tecidos 

- Lavar e secar. 

- NÃO há necessidade de retirar os acessórios. 

- Artigos sujos como meia, luvas, roupas intimas,  

bolsa, cobertor, lã, cortina, carpete devem ser  

jogadas como Lixo Queimável ou levadas ao  

‘Suwa-Minami Seisou-Center’. 

Pilhas 

Alcalinas/Pilhas Mangan/ 

Pilhas botão/Pilhas lítio 

- As pilhas recarregáveis devem ser 

jogadas em [pilhas secas] isolando a 

parte do eletrodo com fita adesiva e 

outros. 

Óleo de cozinha 
(comestível) 

 Óleo de fritura, vegetal 

- Colocar nos tanques plásticos  

afixados nos locais de recolhimento. 

Lâmpadas fluorescentes 

Lâmpadas fluorescentes/ 

Termômetro de mercúrio 

- Ou levar na caixa do proprio produto ou  

levar embrulhado em jornais.  

- Quando quebrada deve ser jogada em  

Lixo Não Queimável. 

Lixos Não Queimáveis 

Artigo de vidro Eletrônicos de pequeno 

porte, atc. 

Porcelana 

Restos de papel Artigos de  

Couro – Borracha 
Lixo de Cozinha 

- Restos de papeis, papeis sujos 

Quando não for possível  

reproduzir (reaproveitar). 

Bolsa, sapato, sandália, 

bota e outros 
- Comprimento de até 50cm, espessura até 10cm, maço de  

até 20cm （poderá jogar até 5 maços por ocasião）. 

- Colocar etiqueta com seu nome e nome do bairro. 

 

  

- Capim e flores devem ser jogas no saco de Lixo Queimável, 

escrevendo seu nome. （poderá jogar até 5 sacos por ocasião） 
- Mesmo quando levado diretamente ao ‘Suwa-Minami Seisou- 

Center’, espessura até 10cm e comprimento até 2m. 

 

- Restos de comida, frutas, verduras  

e outros alimentos. 

- Retirar bem a água. 

Exemplo: Vidros, lâmpadas,  

lâmpada fluorescente com  

formato de lâmpada branca 

Exemplo: pratos, copos,  

vaso para flores, vasilhames 

Exemplo: secador de cabelo, 

rádio, frigideira, garrafa 

têrmica eletrônica, panelas 

Quando morrer o animal de estimação  
 

Já no caso de cadáver de animais devem ser levados dentro 
de caixa de papelão ao Centro de Inceneramento “Suwa-

Minami Seisô Center”.  
Entretanto em caso de resolução de cadável de animais de 
acima de 20 kg ou de desejar coletar os ossos, requerer ao  

centro de crematório de animais (Doubutsu-kasouba). 

Cobertor, Carpete, Colchonete 

“Lixo Incinerável (Queimável)” 

Cobertor, Carpete, Colchonete 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Informar-se nas lojas de venda/compra ou 

às empresas de recolhimento proprio. 

Exemplo: Restos/lixo de material de construção, tijolo, privada, tela, motocicleta, pneus, rodas, óleo, queirosene, artigos 

agrícolas, artigos de pintura, solventes, aquecedor à óleo, lona, extintor, carpete com barro e outros lixos 

considerados inadequado pelo município de Chino-shi. 

 

Aparelhos eletro-

domésticos determinados 

pela lei de reciclagem 

◆Devem consultar as lojas 

revendedoras. 
Televisor, Ar-Condicionado, 

Geladeira, Máquina de lavar, 

Frizer, Secadora de roupa. 

Suwa-minami Seiso Center; 

Segundas-feiras aos Sábados 

9:00～16:30 

Chino-shi Yonezawa 2000-3 

Tel: 0266-71-1633 

 

 

 

- As latas de aerossol (spray)  

devem estar vazias e jogar  

sem furar. 

  

 

       

 

Station 

 

- O LIXO RECICLÁVEL possui também sua forma de separação. Respeitar as regras.  

- Deve ser jogado no saco de lixo específico para Lixo Não Queimável determinado pelo município de  

Chino (de letreiro verde). Preencher o seu nome e o nome do bairro.  

- Jogar no saco de Lixo Nâo Queimável (letreiro verde), 

amarrar a boca, escrever seu nome e o nome do bairro.  
- Quando não caber no saco, levar diretamento ao ‘Suwa-

Minami Recicle- Center’, jogando como lixo volumoso. 

- Não é recolhido aos DOMINGOS e entre 31 de dezembro à 03 du e janeiro. 

- Deve ser jogado no saco de lixo específico para Lixo Queimável determinado pelo município de Chino (de letreio vermelho).  

Preencher o seu nome e o nome do bairro. 

- Jogar no local determinado na sua data até 8:30.  

LIXO VOLUMOSO 

Que não seja espécie de cobertor, carpete, etc 

“Lixo reciclável/ Lixos Não Queimáveis” 

Jornais, 

Propagandas 
Revistas/Livros 
/caixas/Outros tipos 
de papeis           

(com interior de cor 
branca) Caixa de leite, 

iogurte 

 

 
 

 

- A cidade de Chino-Shi  

não recolhe lixos de 

empresas.  

É proibido jogar nos 

postos de recolhimento. 

- Consultar as empresas de 

recolhimento. 
 

Lixo de empresa 

◆Kotatsu (retirar artigos eletricos e metais metais) 

LIXO RECICLÁVEL / LIXOS NÃO QUEIMÁVEIS 

- Lavar e secar. 

- As bandejas com decoração ou coloridas devem ser jogadas como  

‘Embalagem plástica’. 

- Quando SUJAS, mesmo lavadas, devem ser jogadas como Lixo 

Queimável. 

Jornais Revistas/Livros 

/caixas/Outros tipos 
de papeis 

Papelão 

Caixas de bebidas 

(com  

de cor branca) 

Caixas de bebidas 

(com interior de cor 

metálica) 

 

Outros plásticos 

 

Latas de Alumínio Latas de Ferro Latas de Spray Bandejas de limento  Vasilhames, Embalagens   
plásticas 

Garrafas PET Artigos de tecido Pilhas Óleo de cozinha Lâmpadas fluorescentes 

Cobertor, Carpete, Colchonete 

levar ao ‘Suwa-Minami Recicle Center’ (cobrado ¥200/10kg) Que não seja espécie de 

cobertor, carpete, etc 

levar ao ‘Suwa-Minami Seisou Center’ (O lixo caseiro é gratuito) 

 

 

 

ポルトガル語 

Jorna

is 

Outros tipos de papeis     Papelão Caixas de bebidas Caixas de bebidas 

 

Latas de Alumínio Latas de Ferro Latas de Spray Vidros incolores 

(Transparentes) 
Vidros marrons 

Vidros de Outras 

Colorações 

◆Garrafas de cerveja e de 1,800㎖ devem ser levada à loja  

de compra.        

Bandejas de limento 

de cor branca 
Vasilhames, 

Embalagens plásticas 
Outros plásticos 

mesa com aquecimento 

elétrico (Kotatsu) armário de madeira mesa de madeira aquecedor micro-ondas bicicleta máquina de costura caixa de roupas tampa de banheira estéreo sofá 

O tamanho é de até aquele 

que caiba num saco 45L. 

Móveis de madeira, Produtos eletrônicos grandes, 

Produtos de metal grande, Produto plástico grande  

Chino-shi 

Bi-cycle Chino 

Suwa-minami Recicle Center; 

Segundas-feiras aos Sábados 

9:00～16:30 

Chino-shi Yonezawa 1787-1 

Tel: 0266-78-3688 

 

 

Plantas/ Flores/ 

Gravetos 


