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Coleta de lixo 
 

Maiores informações: Bi-cycle Center  

Tel. 0266-72-2905 
 

REGRA  

- O LIXO deve ser separado em RECICLÁVEL, NÃO QUEIMÁVEL e QUEIMÁVEL.   

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

 

- Locais de recolhimento do LIXO 

LIXO RECICLÁVEL/ 

LIXOS NÃO 

QUEIMÁVEIS 

- Recicle-Station do bairro proprio para cada tipo de Lixo 

- Recicle-Station instalados em estacionamento de supermercados 

- Recicle-Station de instituições públicas 

LIXO INCINERÁVEL 

(QUEIMÁVEL) 

- Station do bairro proprio para o Lixo Queimável (Incenerável) 

- Suwa-Minami Seisô Center  

 

- ATENÇÃO 

Verificar as datas e horários, assim como as regras de uso conforme cada bairro. 

Os Stations do Lixo Queimável são administrados e conservados limpos pelos moradores do bairro, por 

isso não devem misturar o lixo não queimáveis e mesmo os recicláveis. Quando os lixos não estiverem 

separados corretamente ou jogados em datas e horários errados não serão recolhidos pelo caminhão de 

recolhimento. Os lixos deixados no local são recolhidos e separados pelos moradores, causado-lhes um 

grande trabalho. 

Em caso de apartamento existe forma e local proprio de recolhimento. Verificar junto  à imobiliária ou ao  

dono do imóvel. 

 

CUIDADOS AO JOGAR O LIXO RECICLÁVEL e NÃO QUEIMÁVEIS  

- 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.  

- Verificar as datas e horários de recolhimento assim como local determinado de cada bairro onde reside ou 

então nos Recicle-Station de supermercados ou Instituições públicas. 

- Em caso de não caber no saco de Lixo Não Queimável (letreiro verde), deve ser levado diretamente ao 

Centro de Reciclagem ‘Suwa-Minami-Recicle-Center’. 

ポルトガル語 
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ESPÉCIE CUIDADOS AO JOGAR 

As espécies de papeis não devem ser molhadas.  

Em dia de chuva não poderá jogar no Station do bairro.  

Jornais, Propagandas - Jogar sem amarrar 

Revistas/Livros/caixas/ 

Outros tipos de papeis 

- Retirar os acessórios como metais, papel duro, artigo vinil , plásticos 

- As caixas devem ser desmontadas, deixando-as planas. 

- Jogar sem amarrar 

Papelão 
- Retirar acessórios de metais  

- Jogar sem amarrar 

Caixas de bebidas 

(com interior de cor branca) 

Exemplo: Caixa de leite, iogurte  

- Retirar os acessórios plásticos  

- Abrir, recortando-as deixando planas. 

- Lavar e secar 

- Jogar sem amarrar 

Caixas de bebidas 

(com interior de cor metálica) 

Exemplo: caixa de saquê 

Latas de Alumínio   

- Lavar o interior das latas de bebida e alimento  

- A tampa deve ser colocada dentro da lata. 

- As latas de aerossol (spray) devem estar vazias e jogar sem furar  

Latas de Ferro  

Latas de Spray 

Vidros incolores 

(Transparentes)  

- 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. 

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

Vidros marrons 

Vidros de Outras Colorações 

Bandejas de alimento de cor 

branca 

- Lavar e secar. 

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

Queimável. 

- As bandejas com decoração ou coloridas devem ser jogadas como 

‘Embalagem plástica’ 

Vasilhames, Embalagens   

plásticas 

- Aqueles que possuem a marca plásticas     

- Lavar e secar. 

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

Queimável. 

Outros plásticos  

Exemplo: balde, brinquedo, artigos 

plásticos como colher e outros. 

- Lavar e secar. 

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

Queimável. 

- O tamanho é de até aquele que caiba num saco 45L.  
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ESPÉCIE CUIDADOS AO JOGAR 

Garrafas PET   

 

- Aqueles 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, agasalhos, 

artigos de algodão, seda, 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/ 

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 

Exemplo:  

Vidros, lâmpadas, lâmpada fluorescente 

com formato de lâmpada branca  

 

Eletrônicos de pequeno porte, atc.  

Exemplo:  

secador de cabelo, rádio, frigideira, 

garrafa têrmica eletrônica, panelas  

 

Porcelana 

Exemplo:  

pratos, copos, vaso para flores, vasilhames  

- 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.  
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CUIDADOS AO JOGAR O LIXO QUEIMÁVEL  

- 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.  

- Verificar as datas de recolhimento.  

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

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

- O lixo Queimável que não caiba no saco deve ser levado diretamente ao centro de Incineramento “Suwa -

Minami Seisô Center”. 

- 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). 

Restos de papel 
Restos de papeis, papeis sujos 

- Quando não for possível reproduzir (reaproveitar)  

Artigos de Couro - Borracha Bolsa, sapato, sandália, bota e outros 

Plantas/ Flores/Gravetos 

- 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. 

Lixo de Cozinha 
Restos de comida, frutas, verduras e outros alimentos  

- Retirar bem a água  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição de Resolução  

Segundas-feiras aos Sábados 

9:00～16:30

 
‘Suwa-Minami-Recicle-Center’  

Chino-shi Yonezawa 1787-1  Tel: 0266-78-3688 

 
‘Suwa-Minami Seisô Center’ 

Chino-shi Yonezawa 2000-3  Tel: 0266-71-1633 
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CUIDADOS AO JOGAR O LIXO VOLUMOSO 

- Lixo Queimável que não caiba no saco determinado de Chino-Shi  

(letreiro vermelho)   

O lixo caseiro é gratuito  

Cobertor, Carpete, Colchonete 

“Lixo Incinerável (Queimável)” 

levar ao  

‘Suwa-Minami Seisou Center’ 

 

- Lixo Não Queimável que não caiba no saco determinado de Chino-Shi 

 (letreiro verde)    

cobrado ¥200/10kg 

Que não seja espécie de cobertor, carpete, etc  

“Lixo reciclável/ Lixos Não Queimáveis”  

levar ao  

‘Suwa-Minami Recicle Center’ 

Móveis de madeira, Produtos eletrônicos grandes,  

Produtos de metal grande, Produto plástico grande 

Exemplo:  

mesa com aquecimento elétrico (retirar artigos eletricos e metais), armário de madeira,  

mesa de madeira, aquecedor, micro-ondas, bicicleta, máquina de costura, estéreo, caixa de roupas,  

tampa de banheira, sofá, etc 

 

Objetos Não Recolhidos pelo Município de Chino 
- 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.  

 

A cidade de Chino-Shi não recolhe lixos de empresas.  

É proibido jogar nos postos de recolhimento.  

Consultar as empresas de recolhimento.  
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RECICLE STATION em SUPERMERCADOS e INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

Local data Horário de recolhimento 

A-COOP SUN-LIFE (A-コープ サンライフ) 

2o Sábado/4o Sábado 

Local: estacionamento 

- até março/2023  

14:00 ~ 16:00 

- Horário a partir de abril/2023 

13:00 ~ 15:00 

A-COOP PIA-MIDORI (A-コープ ピアミドリ) 

SEIYU Chino Yokouchi (西友)  

SEIBU Hoken-Fukushi Service Center  

(西部保健福祉サービスセンター) NOVO 

2o Sábado/4o Sábado  

Local: estacionamento 

- poderá utilizar a partir de 

março/2023 

13:00 ~ 15:00 

Estacionamento de Chino-kankyokan  

(茅野環境館)  

(Fechado entre 31 de dezembro à 03 de janeiro) 

Domingo  

Local: estacionamento 
10:00 ~ 15:00 

‘Suwa-Minami Recicle Center’  

(諏訪南リサイクルセンター) 

(Fechado entre 31 de dezembro à 03 de janeiro) 

Segunda-feira ~ Sábado  9:00 ~ 16:30 

 

EMPRESAS DE RESOLUÇÃO RECICLAGEM DA CIDADE DE CHINO-SHI 

Empresa Local Telefone Objeto de recolhimento 

Tezawa-shouten 

(有)手沢商店  
Chino Uehara 1034 0266-72-3012 Artigos metálicos 

Nagano-kousan 

(有)長野興産  

Chino Tsukahara  

2-5-30 
0266-73-1728 

lixo queimável, lixo não queimável,  

lixo volumoso, recicláveis, pneus,  

veículo auto-motor. 

Daiwa-kinzoku 

(有)ダイワ金属  
Miyagawa Ankokuji 2026 0266-72-8250 Artigos metálicos 

Cocorosu 

(株)ココロス  

Tamagawa Minami-

Koizumi 9801-1 
0266-79-5005 

lixo queimável, lixo não queimável,  

lixo volumoso, recicláveis, pneus.  

Shinano-kankyô-eiseishâ 

(有)信濃環境衛生舎  

Kohigashi Yamaguti  

6188-2 
0266-77-2282 

lixo queimável, lixo não queimável,  

lixo volumoso, recicláveis, pneus,  

veículo auto-motor. 

Shinano-bien 

(株)信濃美苑  

Yonezawa Kita-Ôshio  

3874-11 
0266-72-8820 

lixo queimável, lixo não queimável,  

lixo volumoso, recicláveis, pneus,  

veículo auto-motor. 

Shinano-kankyô-seibi 

(株)信濃環境整備  
Kanazawa 2939-233 0266-79-6344 

lixo queimável, lixo não queimável,  

lixo volumoso, recicláveis, pneus.  

Maruei-kinzoku 

(株)丸栄金属  
Kanazawa Kibune 4890 0266-72-0329 Artigos metálicos 
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DIAS DE COLETA (POR REGIÃO) 
(LIXO INCINERÁVEL / LIXO RECICLÁVEL/ LIXOS NÃO QUEIMÁVEIS) 

 

Bairro  

(TIKU) 
 Lixo incenerável Lixo reciclável/ Lixos não queimáveis  

ちの 

(Chino) 

上原 (Uehara) Quarta-feira e Sábado 
3a Terça-feira 

- A partir de abril de 2023: 4a terça-feira 

横内 (Yokouchi) Terça-feira e Sexta-feira 
3a Segunda-feira 

- A partir de abril de 2023: 3a quarta -feira 

茅野町 (Chinomachi) Terça-feira e Sexta-feira 
1a e 3a Segunda-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a terça-feira  

仲町 (Nakamachi) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 

塚原 (Tsukahara) 

Segunda-feira e Quinta-feira 

1a e 3a Terça-feira 
Quarta-feira e Sábado 

- Atrás do OGUINO 

本町 (Honmachi) 

- incluso Oniba 
Segunda-feira e Quinta-feira 

4a Terça-feira  

- A partir de abril de 2023: 3a terça-feira 

城山 (Jôyama) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Terça-feira 

丁田 (Chouda) Terça-feira e Sexta-feira 
1a Quarta-feira 

- Local: Miyagawa-arai 

宮川 

(Miyagawa) 

高部 (Takabe) Quarta-feira e Sábado 
1a e 3a Quarta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a sexta-feira  

新井 (Arai) Quarta-feira e Sábado 1a Quarta-feira 

安国寺 (Ankokuji) Quarta-feira e Sábado 
1a e 3a Quarta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a sexta -feira  

中河原 (Nakagawara) Quarta-feira e Sábado 
1a e 3a Quarta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a sexta-feira  

茅野 美弥ヶ丘  

(Chino Miyagaoka) 

Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quarta-feira 

- Próximo ao SHIN-RIN KUMIAI apenas  

na 1a Quarta-feira 

茅野 中島団地 

(Chino Nakajima-danchi) 

茅野 (Chino) 

- oeste do trilho de trem JR  

茅野 (Chino) 

- leste do trilho de trem JR 
Terça-feira e Sexta-feira 

西茅野 (Nishi-chino) Quarta-feira e Sábado 1a e 3a Quarta-feira 

坂室下 (Sakamuro-shita)  

- oeste do trilho de trem JR  
Segunda-feira e Quinta-feira 

3a Quarta-feira 
坂室上 (Sakamuro-ue) 

- leste do trilho de trem JR 
Terça-feira e Sexta-feira 

両久保 (Ryôkubo) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Segunda-feira 

田沢 (Tazawa) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quarta-feira 
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Bairro 

(TIKU) 
 Lixo incenerável Lixo reciclável/ Lixos não queimáveis 

宮川 

(Miyagawa) 

丸山 (Maruyama) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quarta-feira 

ひばりヶ丘 (Hibarigaoka) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Segunda-feira 

みどりヶ (Midorigaoka) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Quarta-feira 

みどりヶ丘市営住宅

(Midorigaoka-shiei-jyutaku) 
Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Quarta-feira 

西山 (Nishiyama) Quarta-feira e Sábado 1a e 3a Quarta-feira 

向ヶ丘 (Mukaigaoka) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quinta-feira 

長峰 (Nagamine) Quarta-feira e Sábado 

2a Segunda-feira 

- Local: Proximo ao ortopedista HYODO  

4a Segunda-feira 

- Local: NAGAMINE-KOUMINKAN 

雇用促進住宅  

(Koyôsokushin-jyutaku) 
Terça-feira e Sexta-feira  

東向ヶ丘  

(Higashi-Mukaigaoka) 
Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quinta-feira 

中沖 (Nakaoki) 
Quarta-feira e Sábado 

- Local: Miyagawa-arai 

1a Quarta-feira 

- Local: Miyagawa-arai 

赤田 (Akata) 
Quarta-feira e Sábado 

- Local: Miyagawa-arai 

1a Quarta-feira 

- Local: Miyagawa-arai 

米沢

(Yonezawa) 

埴原田 (Haibarada) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda -feira 

鋳物師屋 (Imojiya) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda -feira 

北大塩 (Kita-ôshio) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Segunda-feira 

塩沢 (Shiozawa) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda -feira 

米沢台 (Yonezawa-dai) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda -feira 

豊平

(Toyohira) 

南大塩 (Minami-ôshio) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

下菅沢 (Shimo-suguesawa) Terça-feira e Sexta-feira 3a Quinta-feira 

福沢 (Fukuzawa) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

下古田 (Shimo-futta) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

上古田 (Kami-futta) Terça-feira e Sexta-feira 2a Quarta-feira 

御作田 (Misakuda) Terça-feira e Sexta-feira 2a Quarta-feira 

塩之目 (Shionome) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Quinta-feira 
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Bairro 

(TIKU) 
 Lixo incenerável Lixo reciclável/ Lixos não queimáveis  

豊平

(Toyohira) 

上場沢 (Kanbazawa) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

広見 (Hiromi) Quarta-feira e Sábado 
3a Quinta-feira 

“março, julho, novembro”  

山寺団地  

(Yamadera-danchi) 
Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

グリーンヒルズヴィレッジ 

(Green-hills-vilage) 
Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

中大塩

(Nakaôshio) 

中大塩１区 (1-ku) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Sexta-feira 

中大塩２区 (2-ku) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Sexta-feira 

中大塩３区 (3-ku) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Sexta-feira 

中大塩 4 区 (4-ku) Terça-feira e Sexta-feira 1a e 3a Sexta-feira 

玉川

(Tamagawa) 

山田 (Yamada) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

中沢 (Nakassawa) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

田道 (Tamichi) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

粟沢 (Awazawa)  Segunda-feira e Quinta-feira 2a e 4a Terça-feira 

神之原 (Kaminohara) Segunda-feira e Quinta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

北久保 (Kitakubo) Segunda-feira e Quinta-feira 2a e 4a Segunda-feira 

上北久保  

(Kami-kitakubo) 
Segunda-feira e Quinta-feira 

2a e 4a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 2a e 4a segunda -feira 

子之神 (Nenokami) Segunda-feira e Quinta-feira 
2a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 2a segunda-feira  

菊沢 (Kikuzawa) Segunda-feira e Quinta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

穴山 (Anayana) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

小泉 (Koizumi) Segunda-feira e Quinta-feira 2a e 4a Terça-feira 

南小泉 (Minami-koizumi) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

小堂見 (Kodomi) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Sexta-feira 

緑 (Midori) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Sexta-feira 
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Bairro 

(TIKU) 
 Lixo incenerável Lixo reciclável/ Lixos não queimáveis 

泉野 

(Izumino) 

大日影 (Ôhikage) Terça-feira e Sexta-feira 4a Quarta-feira 

下槻木  

(Shimo-tsukinoki) 
Terça-feira e Sexta-feira 

2a Quarta-feira 

- A partir de abril de 2023: 2a terça -feira  

上槻木 (Kami-tsukinoki) Terça-feira e Sexta-feira 
2a Quarta-feira 

- A partir de abril de 2023: 2a terça -feira  

小屋場 (Koyaba) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

中道 (Nakamichi) Terça-feira e Sexta-feira 4a Quarta-feira 

若葉台 (Wakabadai) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Quarta-feira 

金沢

(Kanazawa) 

大沢 (Ôsawa) Segunda-feira e Quinta-feira 1a Quinta-feira  

青柳 (Aoyagui) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

御狩野 (Mikarino) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

金沢上 (Kanazawa-kami) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Quinta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda-feira 

金沢下 

 (Kanazawa-shimo) 
Segunda-feira e Quinta-feira 

1a e 3a Quinta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda-feira 

大池 (Ôike) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

木舟 (Kibune) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

金沢台 (Kanazawa-dai) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

新金沢 (Shin-kanazawa) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Quinta-feira 

旭ヶ丘 (Asahigaoka) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Quinta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda-feira 

サンコーポラス旭ヶ丘  

(Sun-corporas-asahigaoka) 
Segunda-feira e Quinta-feira 

1a e 3a Quinta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a segunda-feira 

湖東

(Kohigashi) 

上菅沢 (Kami-suguesawa) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 

中村 (Nakamura) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 

山口 (Yamaguchi) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 

花蒔 (Hanamaki) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 

堀 (Hori) Quarta-feira e Sábado 2a e 4a Quinta-feira 
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Bairro 

(TIKU) 
 Lixo incenerável Lixo reciclável/ Lixos não queimáveis  

湖東

(Kohigashi) 

新井 (Arai) Quarta-feira e Sábado 2a Quinta-feira  

金山 (Kanayama) Quarta-feira e Sábado 
3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a sexta -feira  

須栗平 (Suguridaira) Quarta-feira e Sábado 2a Quinta-feira 

笹原 (Sasahara) Quarta-feira e Sábado 4a Quinta-feira 

白井出 (Shiraide) Quarta-feira e Sábado 4a Quinta-feira 

東平 (Azumadaira) Quarta-feira e Sábado 2a Quinta-feira 

北山

(Kitayama) 

柏原 (Kashiwabara) Segunda-feira e Quinta-feira 
3a Sexta-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a sexta -feira  

湯川 (Yugawa) Segunda-feira e Quinta-feira 1a e 3a Sexta-feira 

芹ヶ沢 (Serigasawa) Terça-feira e Sexta-feira 3a Sexta-feira 

糸萱 (Itogaya) Terça-feira e Sexta-feira 3a Sexta-feira 

白樺湖 (Shirakabako) Segunda-feira e Quinta-feira 
1a e 3a Segunda -feira 

- A partir de abril de 2023: 1a e 3a terça-feira  

蓼科 (Tateshina) Terça-feira e Sexta-feira 2a e 4a Terça-feira 

蓼科中央高原  

(Tateshina-chuo-kouguen) 
Quarta-feira e Sábado 

3a Sexta-feira  

- A partir de abril de 2023: 1a sexta -feira  

車山 (Kurumayama)  
1a Segunda-feira 

- A partir de abril de 2023: 1a terça -feira  

 

 

 


