Como descartar lixo doméstico e materiais recicláveis em Sakado

ポルトガル語版

O município de Sakado é dividido em 4 zonas (Zona A-1 , Zona A-2 , Zona B-1 e Zona B-2) de coleta de lixo e materiais recicláveis.
Verifique o dia da semana de descarte de lixo e materiais recicláveis da zona do seu bairro na primeira página do Calendário de
Coleta na versão em japonês.
Depois de verificar o dia da semana, descarte o lixo e materias recicláveis nos sacos de coleta especificados de Sakado.

Consulte a Lista de Principais Itens de Lixo e Materiais Recicláveis, separe os resíduos, siga
as instruções abaixo e descarte.
＝Respeite corretamente as regras para não causar transtornos aos vizinhos.＝
As “lâmpadas fluorescentes tubulares” agora podem ser descartadas nos locais
de coleta.
Para tanto, foi modificada a categoria de coleta de “papéis recicláveis e tecidos”.
* A partir de 1o de abril de 2017, as “lâmpadas fluorescentes tubulares”, que antes
eram descartadas em coletores instalados no município, poderão ser descartadas
nos “locais de coleta de lixo e materiais recicláveis”. Além disso, foi modificada a
combinação de “papéis e tecidos recicláveis” quando descartados nos locais de
coleta. Veja as modificações na “Lista de Principais Itens de Lixo e Materiais Recicláveis”.

Como verificar qual é a 1a, 2a, 3a, 4a e 5a semana no
calendário em versão japonesa.
【Como verificar neste calendário (exemplo)】
Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sab.
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A verificação é feita da seguinte forma,
a semana do primeiro dia do mês é
contada como a primeira semana.
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← A faixa em amarelo é a primeira semana.

8

9

10

← A faixa em verde é a segunda semana.

Descarte o lixo e os materiais recicláveis até as 8h30 da manhã.
・Mesmo os resíduos descartados no mesmo dia, “revistas, papéis diversos, jornais,
embalagens cartonadas” e “papelões e tecidos recicláveis” são coletados por categoria e separadamente, assim como “lâmpadas fluorescentes tubulares”, “garrafas PET” e “lixo não incinerável” que também são coletados respectivamente por
caminhões diferentes.
Por isso, a coleta de uma determinada categoria de lixo só é feita uma vez, mesmo
que ainda reste esta categoria de lixo, portanto descarte até as 8h30 da manhã.

Sacos de coleta de lixo e materiais recicláveis especificados de Sakado
De modo a fazer uma separação minuciosa do lixo e dos materiais recicláveis, o Município adotou sacos de
coleta próprios de Sakado.

Saco de coleta de lixo
incinerável

Saco de coleta de lixo não Saco de coleta de materiais
incinerável
recicláveis
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← A faixa em azul é a terceira semana.

Saco semitransparente

Saco semitransparente

Saco semitransparente
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← A faixa em roxo é a quarta semana.

A cor do saco
é vermelha

A cor do
saco é azul

A cor do saco
é amarela
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← A faixa em marrom é a quinta semana.

Os sacos de coleta de lixo e materiais recicláveis especificados de Sakado são vendidos em lojas revendedoras.

Impresso em papel reciclado
com tinta a base de óleo vegetal
amigável ao meio ambiente

Waste type
垃圾资源品表

Lista Principal de Itens de Lixo e Materiais Recicláveis
Caixas e
embalagens

ック
スナ

スーパー

ラーメン

ン
ラーメ

プリン

*Inclusive sacolas de supermercado

Bandejas

Outros

Itens não recicláveis

Tampas
Isopor

* Produtos de
plástico não são
recicláveis

Exemplos: bandejas para sashimi,
misturas, etc.

Vidros recicláveis
Remova a tampa

coﬀ ee
ORANGE

ヨーグルト

Latas recicláveis

Latas e vidros recicláveis

Copos e recipientes Sacolas e filmes de
de plástico
plástico

シャンプー

Plásticos recicláveis

Frascos e tubos

お
茶

レモン

スプレー
Somente vidros de alimentos, bebidas e cosméticos
(exceto vidros branco leitosos) são recicláveis.
Descarte como lixo não incinerável vidros de
cosméticos branco leitosos, vidros de remédio,
vidros, cerâmicas e porcelanas, copos, etc.

Limpe as embalagens de restos orgânicos antes de descartar. Descarte como lixo incinerável

Modo de os itens que não possam ser limpos. • Retire os itens das sacolas de supermercado antes de
descartar colocá-los nos sacos especificados. (pois depois de coletados, não é possível a vizualização e
verificação do conteúdo das sacolas de supermercado dentro dos sacos especificados)

② Enxague levemente ③ Amasse a garrafa ④ Coloque na saco de coleta
de materiais recicláveis

➡

ジュース

↑
Se possível, remova o rótulo

Garrafas PET são garrafas plásticas de bebidas não alcoólicas e alcoólicas, de molho de soja, de
saquê mirin, etc, com este símbolo
. (tampas e rótulos são plásticos recicláveis)

Tecidos recicláveis

Roupas e tecidos velhos (limpos)
Camisas (sociais e com
colarinho), camisetas, suéteres, calças jeans, lençóis,
toalhas, lenços, chapéus e
bonés, etc.
Lave as roupas e tecidos sujos antes de descartar.

Modo
de descartar

Destino das roupas e tecidos velhos coletados
As roupas serão enviadas ao exterior
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gaz
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Jornais, anúncios
e folhetos

Embalagens
cartonadas

Papelões
ondulados

lk

➡

Revistas e papéis
diversos

mi

➡

ス
ー
ュ
ジ

ジュース

Garrafas PET

① Remova a tampa

Modo de Descarte as latas e vidros recicláveis no mesmo saco de coleta de materiais recicláveis.
descartar Utilize todo o conteúdo de latas de spray e gás para fogareiro e fure-as ao ar livre.

Papéis recicláveis

Modo de descartar as garrafas PET

Tipo de lixo
쓰레기·자원 일람표

Amarre com barbante ou coloque em saco de papel próprio e descarte. Coloque
os papéis diversos em sacos ou caixas de papel de forma que não caiam, escreva
ìzatsugamiî e descarte. (Em caso de chuva, coloque em um saco de plástico ou descarte
na próxima coleta.) * Papéis e papelões podem ser descartados mesmo com grampos.

Descarte como lixo

Toalhas, lencóis, etc, serão
Cortinas, travesseiros, almofadas, uniformes, bichos
transformados em panos de Lixo incine- de pelúcia, meias, uniformes escolares, almofada
rável
limpeza para fins industriais.
ìzabutonî, roupas e tecidos sujos e rasgados.

Lixo de gran- Edredons, carpetes, colchões, almofadas e
de porte bichos de pelúcia maiores que 60 cm, etc.

Fraldas
descartáveis

Amarre em feixes de
até 60 cm de comprimento e 5 cm de
diâmetro.

Tecidos, couros e
tecidos de nylon

Óleo de cozinha

Solidifique o óleo ou
embeba papéis com
o óleo.
Fitas cassete e de
vídeo

Outros

Jogue os excrementos no vaso sanitário.

Produtos de
plástico

Panelas e produtos
de alumínio

Facas

Guarda-chuvas e
cabides

Vidros, vasos de
flores, lâmpadas, etc

Eletrodomésticos pequenos

* Pe q u e n o s e q u i p a m e n t o s
eletrônicos usados (descritos
abaixo), assim como celulares
e PHS, podem ser descartados
como lixo não incinerável.

O mesmo grupo (1ª e 3ª semana)

O mesmo grupo (2ª e 4ª semana)
ine
gaz
Ma

・Papelões
ondulados

・Tecidos
recicláveis

・Lâmpadas
・Revistas e papéis ・Jornais
fluorescentes
diversos

・Embalagens
cartonadas

Em caso de
levar (entre- ◎ Leve diretamente para a usina de incineração de lixo Higashi Seijo Center.
gar) o lixo
Gratuito até 50 kg. Acima de 50 kg, será cobrado 100 ienes a cada 10 kg excedidos.
diretamente

Pequenos equipamentos
eletrônicos usados

Lixo não incinerável

Indique que não há
perigo

A partir de 1o de abril de 2017, será alterada a forma de descarte das lâmpadas fluorescentes tubulares (lâmpadas de
mercúrio) e os termômetros (que utilizam mercúrio) que também poderão ser descartados nos locais de coleta como lixo
da coleta regular.
Descarte colocando-os na embalagem original ou embrulhando-os com jornal de forma a evitar a quebra. As lâmpadas
incandescentes e os termômetros digitais e de álcool entram na categoria de “lixo não incinerável”.
Além disso, serão abolidos os “tambores de coleta” de lâmpadas fluorescentes tubulares instalados em 18 locais do
munícipio, como os centros comunitários.
Os dias de coleta são os mesmos dias para papelões e tecidos recicláveis nos dias designados da 1ª e 3ª semana.
(* As revistas, os papéis diversos, os jornais e as embalagens cartonadas são coletados nos dias designados da 2ª e 4ª
semana.)
Consulte o cronograma detalhado dos dias de coleta nas páginas de 2 a 4.

Em caso de coleta em domicílio
- com cobrança de taxa -

Sapatos

Lixo de grande porte

Pilhas e
isqueiros

Descarte em sacos de coleta de pilhas e isqueiros ou em sacos de coleta de materiais recicláveis de cor amarela. Baterias moeda (modelos CR e BR) também podem ser descartados.
Note que baterias botão (modelos LR, SR e PR) e pilhas recarregáveis não podem ser coletadas, por isso descarte-as na caixa de reciclagem encontrada nas lojas colaboradoras.

A partir de 1o de abril de 2017, os locais de coleta e descarte serão modificados.

lk
mi

Móveis de madeira de até 60 cm,
Tecidos e papéis
não recicláveis,
etc.

Nova forma
de descarte

Lixo incinerável

Escorra bem o excesso
de água do lixo orgânico antes de descartar.

Resíduos de papel
(não recicláveis)

Lâmpadas
fluorescentes

Lixo de cozinha (lixo Pedaços de madeira, peorgânico e conchas) quenos galhos e folhas

Em caso de coleta em domicílio, será cobrado uma taxa, sendo necessário agendar a coleta
com antecedência.
(Centro de Agendamento de
◎ Telefone para agendamento
Favor não discar o número errado Coleta de Lixo de Grande Porte)

049-288-5300

◎ Dias e horários de
atendimento
◎ Dias da semana de coleta
◎ quantidade de
itens e peso

De segunda a sexta e segundo e quarto sábados do mês, exceto feriados e no período de 29/12 a 3/1. Das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30
De segunda a sexta (exceto feriados e no período de 29/12 a 3/1).
Serão coletados até 5 itens por agendamento (com cerca de 60 kg por
item)

* É necessário estar presente no dia agendado, caso contrário não será possível fazer a coleta.
* Devido a disponibilidade do caminhão de coleta, agende a coleta com antecedência de 3
dias ou mais da data de coleta desejada.
* Em alguns casos, pode não ser possível fazer a coleta na data desejada.

Pequenos equipamentos eletrônicos usados são aparelhos que não são mais usados pela família, tais como
celulares e videogames portatéis.
Descarte os 16 itens listados abaixo nas caixas de coleta.

Lista dos pequenos equipamentos eletrônicos usados (16 itens)

・telefone celular e PHS・telefone・dicionário eletrônico・aparelho de cobrança eletrônica de pedágio ETC
・console de videogame・videogame portátil vcâmera digital・vídeo câmera
・tocador portátil de música (memória flash e HDD)・CD e MD player・aparelhos VICS (Informações de
Tráfego & Sistema de Comunicação) (com cabo de força)・gravador IC e de fita cassete
* Para mais detalhes, consulte a página 8 do Manual de Triagem de Lixo e Materiais Recicláveis

Locais com caixa de coleta

・Prefeitura Municipal de Sakado・Usina de Incineração de Lixo Nishi-Seijo Center・Usina de Incineração
de Lixo Higashi-Seijo Center・Centro de Estudos Ambientais Izumi・Centro Regional de Intercâmbio NIssai
・Posto de Atendimento de Higashi-Sakado・Centro Comunitário Municipal de Ooya・Centro Comunitário
Municipal de Shiroyama

Empresas autorizadas a fazer a coleta e transporte de lixo convencional
Nome da empresa
◎Kato Shoji

Endereço

Telefone

Kawagoe-shi Ooaza Kamiterayama 4-1

222-5957

◎Cleanness Fujiwara Hidaka-shi Ooaza Tabame 581-11

Nome da empresa

Endereço

◎Sugawara Sangyo Sakado-shi Ooaza Ishii 2392

042-978-9151

Seiko Sangyo

Instalação
Mapa

Rio
Koma
Estação
Kita-Sakado

Nishi-Seijo
Center

Centro Esportivo de
Promoção da Saúde
Sante Sakado
Supermercado

284-5567

◎Sakado Koeisha

Sakado-shi Nakatomi-cho 1-12

281-0435

◎Seiwa Seisosha

Sakado-shi Yahata 1-3-42

281-1678

◎Sasanuma Shoji

Sakado-shi Hanakage-cho 7-7

281-4420

◎Fukami

Sakado-shi Ooaza Nakazato 43-3

289-1000

◎Josai Shigyo

Moroyamamachi Shimogawara 886-1

295-2046

* Entre em contato com as respectivas empresas autorizadas e informe-se sobre a taxa de coleta e transporte.
O símbolo ◎ indica as empresas que coletam equipamentos sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos.
Ao solicitar a coleta de equipamentos sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos será necessário o adesivo de reciclagem de eletrodomésticos.

Biblioteca

(Sakado-shi Nissai-Hanamizuki 1-5)
Lixo incinerável, papéis e tecidos recicláveis

Dias de
funcionamento

De segunda a sexta
(exceto feriados e no período de 30/12 a 3/1)

Horários de
funcionamento

Das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30

Categoria

Higashi-Seijo Center ☎284-0690
Sentido HigashiMatsuyama

Ponte Tenjin
R74

Centro Comunitário
Municipal de Suguro

Instalação
Mapa

Linha

Tojo

R256

Ｎ

ppe

Rio O

Ponte
Takasaka

R407

Em Sakado, pretendemos estabelecer um processamento de resíduos sólidos direcionado à criação de uma ìsociedade orientada para a reciclagemî, diminuindo o impacto no meio ambiente através da reciclagem de matériais e reduzindo a quantidade
de lixo gerado.
Contamos com a cooperação e compreensão de todos os cidadãos para a triagem de lixo e materiais recicláveis.

Prefeitura Municipal
de Sakado
Wentido Kawagoe

Tipos de lixo
processados

(lixo que não pode ser coletado e nem processado pelo município)

Para mais detalhes de como fazer a triagem, consulte o Manual de Triagem de
Lixo e Materiais Recicláveis do Município de Sakado, das páginas 12 a 16.

Posto de saúde
Loja de departementos
Loja varejista de
eletrodomésticos

Centro
cultural

Estação
Sakado

Lixo de difícil processamento adequado

Pneus, motos (inclusive ciclomotores), baterias, desumidificadores e
climatizadores de ar a base de gás freon, lixo hospitalar (agulhas de
seringa, etc.), agrotóxicos, drogas potentes, equipamentos agrícolas,
lixo de reforma e desmontagem de casa, equipamentos sujeitos à Lei
de Reciclagem de Eletrodomésticos (ares condicionados, televisores,
geladeiras e freezers, máquinas de lavar e secadoras de roupa), computadores (de mesa e notebooks) e extintores de incêndio não podem
ser coletados e processados, por isso quando for descartá-los entre em
contato com o revendedor ou o distribuidor.

R407

Posto de bombeiros

Supermercado

Trevo inteligente
Sakado-Nishi

Telefone

Ｎ

Sentido
HigashiMatsuyama

Rio Oppe

289-9888

Sakado-shi Ooaza Asaba 1542-1

Linha Tojo

Sentido
Niigata

Colégio
Sakado

～ Modo de descarte ～

(1) Favor solicitar a coleta e o transporte de lixo convencional (sujeito à cobrança) às empresas autorizadas.
(Consulte a lista abaixo)
(2) Leve pessoalmente o lixo. (Consulte o mapa à direita)
* Atenção: mesmo em caso de levar pessoalmente o lixo, não será aceito lixo de difícil processamento adequado.

Nishi-Seijo Center ☎281-3575

Categoria

Ponte
Takasaka

② Siga as instruções abaixo para descartar grandes quantidades temporárias de detritos domésticos geradas por mudança, restos de jardinagem, etc.
③ Lixo de grande porte (consulte a Lista de Principais Itens de Lixo e Materiais Recicláveis) e lixo de difícil processamento adequado, tais como
pneus, motos, baterias, lixo hospitalar (agulhas de seringa, etc), agrotóxicos, drogas potentes, equipamentos agrícolas, lixo de reforma e desmontagem de casas, equipamentos sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos e computadores)

lixo, tipos de resíduos processados e Taxa de Processamento de Resíduos Sólidos)

n-etsu

① Lixo comercial, tais como lixo de lojas, bares e restaurantes, escritórios, etc, não pode ser descartado.

Levando (entregando) pessoalmente (Usinas de incineração de

Rodovia Ka

Lixo que não pode ser descartado nos locais de coleta de lixo doméstico

Parque
Esportivo
Comunitário

Kotobukiso

Escola
Primária
Suguro

Higashi-Seijo
Center

Restaurante
Posto de
bombeiros

Posto de saúde
Escola Ginasial
Sumiyoshi

(Sakado-shi Ooaza Akao 2292)

Tipos de lixo
processados

Lixo de grande porte, lixo não incinerável, plásticos recicláveis,
garrafas PET, latas, vidros, papéis e tecidos recicláveis, lixo
incinerável (até 4 sacos de 45 litros) , lâmpadas fluorescentes.
De segunda a sexta e segundo e quarto sábados do mês, exceto

Dias de
feriados e no período de 30/12 a 3/1. No segundo e quarto
funcionamento
sábados, não será aceito lixo comercial.

Horários de
funcionamento

Das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30

* Taxa de Processamento de Resíduos Sólidos: gratuito para lixo residencial de até 50 kg (acima
de 50 kg, será cobrado 100 ienes a cada 10 kg excedidos)

