
Modo de separar e descartar o lixo Português
● O lixo queimavel deve ser menor que 30cm
● Colocar no saco de lixo da cidade de Hashiyama
● Amarrar o boca do saco,caso não couber será considerado lixo de grande 

portes
● Retirar a sujeira da fralda

● No caso de chuva deixar para jogar no proxima coleta
● Não amarrar com durex
● Pequenas revistas colocar dentro do saco de papel e amarrar
● Paepel impermeavel, papel vegetal com oleo, fotos, papeis com residuos, com ouro e 

prata papel sintetico, papel colante de impressão, papeis carbônico e não carbônico, 
papel composto papeis com cheiro, papel picado deve ser jogado no lixo queimavel

● Retirar o conteudo 
● Lavar o interior da garrafa 
● A tampa de plastico deve ser jogada no lixo de plastico 
● A tampa de metal deve ser jogada no lixo não queimavel 

● Retirar o conteudo
● Coisas enferrujadas jogar no lixo não queimavel
● Lavar a parte interna
● Use todo o conteudo e abra um buraco na lata de splay e tubo de gas (cuidado com o fogo)
● Não amassar
● Saparar o lacre da lata

● Lavar a parte interior
● Não amassar
● Garrafas que contem oleo deve ser jogado no lixo plastico
● Tampas de plastico deve ser jogadas no lixo de plastico

● Lavar a bandeja de plastico, papel �lme, pacote de salgado caso estiver sujo
● Plastico com residuos metalicos deve ser jogado no lixo não queimavel

● Colocar o selo azul outros plasticos
● Colocar na sacola transparente com volume de 45L

● Tirar todo o gas do esqueiro
● Caso não tiver a caixa da lampada comprida fosforescente
● Jogar as lampadas quebrada no saqco transparente
● As baterias de ion-litio deve ser jogadas para reciclagem ou no lix de 

materiais perigosos

● Coisas perigosas como copos quebrado, vidros e facas deve ser 
embrulhado com jornais e escrever no saco de lixo “vidros quebrados”

● Retirar a querosene do aquecedor eletrico
● As pilhas de brinquedos deve ser removida e jogar como lixo de materiais 

perigosos Caso nao consequir remover e escrever na sacola “com pilhas”

Lixo queimavel

Lixo de grande porte Lixo que não pode se coletado

Papeis

Garrafas de vidros

Latas

Garrafa PET

Recipiente de
plastico
Outros tipos de
plasticos
Materiais
perigosos
Lixo não
queimavel

garrafas de vidro em geral 

Retirar a tampa

Somente entrega direta
Inscreve-se antes

Botijão de gás

querosene

Extintor moto peneu Bateria de carro Óleo
residual

pesticidas tinta cofre

Maquinaria
agrícola Bandeja

Papel filme
agrícola

Residuos de contrucao
e residuos industriais Telha ou tijolo Tatami etc

● Lixos que saiem de uma vez so　Lixos que saiem da limpeza, mudança
● Lixo cormecial　Lixo que saiem de atividades de negocios (escritorio, loja,restaurante,fabrica,etc)

Sacola
transparente

Sacola
transparente

Sacola
transparente

saco amarrado Lixo cru (conchas) Produtos de pano SapatosFraldas Papeis comum

Jornais

Empacotar somente jornais Estender e amarrar
Com parte interna branca sem residuos
de aluminio lavar e estenderEmpacotar somente pan�etos de propaganda

Pan�etos de propaganda PapelãoCaixa de leite

②Tirar a tampa ③Retirar o rotulo
    (na medida do possivel) 

①Retirar a parte interna ③Lavar a lata

Caso não tiver a tampa e o
rotulo jogar assim mesmo

Gus Gus

caixas e latas de metal em geral

②Tirar a tampa③Retirar orotulo
　 (na medida do possivel)

④Lavar a parte interna

Apenas coisas com
essa marca

①lavar ②secar Frasco de xampu

Coisas com essa
marca

IsoporPacote de salgado
Bandeja de isopor

Tampa de plasticoFrasco de limpeza Frasco de molho

②Colocar no plastico
　transparente

①Limpar a sujeira basia cabides galãoCapa de CDbrinquedosbalde

Colocar dentro da caixa

esqueiro
pilhas termometro lampada Lampada redonda fosforescente

Lampada comprida fosforescenteColocar  em sacos diferentes

Saco amarrado Pratos

Vasos

Tampa de metal
Fita cassete, 

video cassete e CD
Panelas

Garrafas quebrada

Lampadas
LED

Facas

frigideira

Compre o bilhete para descartar o lixo
1 bilhete custa ¥200
Local de vendas/ negociante de bilhetes para descartar lixos de grande porte
Veri�car na pagina na internet
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Entre em contato por telefone
Centro de reservas para lixos de grande porte

　 058-392-1172
Horário  de atendimento / segunda-sexta
(além do feriados)　9:00-14:00

1 Lugar de levar o lixo3

•Levar ao centro de reciclagem Yamada gumi
　Endereço：Hashima-shi Hunabashi-chou desuka
　4 choume 60 banchi
•Colar a selo no lugar visivel da sacola

Linha Meitetsu Takehana
Estação
Gihu Hashima

Linha It inomiya Ōgaki

Estação
Shinhashima

Gifu Hashima I.C.

Faculdade de Kango

Rodovia  Meishin
parque

Linha JR Toukai shinkansen

Centro de reciclagem
Yamada gumi

Rio N
agara

cobertor bicicleta Bolsa de tacos
de golfe

cômodo

Lixo tampado com
saco plastico

Outros papeis

①Retirar o liquido ④Lavar a garrafa 

①Retirar o liquido Garrafas PET em geral Frasco de molho
(sem oleo)

③colocar no plastico
　transparente

③Colocar o selo da cidade
　no lugar visivel da sacola

Exeso de volume Lixo tampado com
saco plastico

Balde que
a alça e metal

Cairo

Entra em contato com o lugar 
ou empresa onde comprou o 
produto para descartar

Exsesso
de volume

Livros, cadernos, revistas, cartao postal, envelopes, 
sacola de papel, embrulhos de papel caixa de doce
e tubos de papel

⑤Colocar dentro do
　saco plastico 

②Retirar a tampa e o rotulo ④Colocar dentro do saco
　plqastico

⑤Colocar dentro da
　sacola plastica

Guarda-chuva


