Como separar e descartar o lixo.

Centro de Limpeza de Hanyu
℡ 048-565-3979

Por favor, descarte o lixo no local adequado até 8h30.

Reciclável

Primeiro
□
Terceiro
□

Garrafa vazia
Lata vazia

Jornal

Garrafas pet

Setor do Meio Ambiente
da Prefeitura de Hanyu
℡ 048-561-1121

Caixa de papelão

Revista

Roupas
velhas

Segundo
Quatro

DOMINGO

Lixos incineraveis

□Segunda
□Terça
□Quarta
□Quinta
□Sexta
□Sábado

Lixos nãoincineraveis

□Segunda
□Terça
□Quarta
□Quinta
□Sexta
□Sábado

･Atar bem com cordão.
･No caso de chuva,coloque na vez seguinte.

･Remova a tampa.
･Enxágue o interior das latas ou garrafas.

Lixos de cozinha

Resíduos de papel

Erva daninha

Roupa Suja

Fralda descartável

Galho de árvore

Roupa íntima

Árvores

･ Corte em um comprimento de 60 cm ou menos
e um diâmetro ou espessura de 10 cm ou menos.

･Escorre bem.
Lata de spray

Vidrosnãorecicláveis

Vinis

Cerâmica

Plástico

Existe risco
de explosão.

Metais

Produto de borracha
Artigos de couro

・Remova a bateria.

･Use todos.

Ar condicionado, TVs, geladeiras,
freezers, máquinas de lavar, secadoras
de roupas e computadores pessoais
não podem ser descartados.

･Use tudo e faça furos.

Lixos de
grande porte

Eletrodomésticos
grandes

Pequenos
eletrodomésticos

Mobília

Bicicleta etc.

Tapete
Futon

4 vezes por ano
（conferir na outra lista）
Ar condicionado, TVs, geladeiras,
freezers, máquinas de lavar, secadoras
Se você quiser descartar o lixo grande em um dia diferente do dia designado, você
de roupas e computadores pessoais
deverá levá-lo diretamente ao centro de limpeza.
não podem ser descartados.

Lixos
venenosos

Luz fluorescente

Dia do lixos
não
incineráveis

Lâmpada
Coloque-o em uma caixa de papelão e escreva
「キケン」（perigo） do lado de fora.

Coloque-o na caixa de
coleta de bateria instalada
em instalações públicas,
lojas de eletrodomésticos,
lojas de câmeras,
relojoarias, etc.

Não serão coletados os seguintes itens:
・ Resíduos comerciais de empresas, lojas, escritórios e restaurantes, etc.
・ Se você tiver uma grande quantidade de resíduos de uma só vez, como mudança, limpeza da
casa ou corte de árvores no jardim, leve-o diretamente para a Central de Limpeza.
・ Botija de gas, óleo de automóvel,produtos quimicos de agricultura,pneu,bloco de concreto,
materiais de construção,piano,etc.
Ao trazer diretamente para o
Centro de Limpeza.
(1863, Mitakaya, Hanyu-shi)

【Dias úteis】 Das 8h45 ao meio-dia ・ Das 13h às 16h30
【Sábado】 Das 8h45 às 11h30
Exceto domingos, feriados e feriados de fim de ano e ano novo.

