
 

REGRAS BÁSICAS PARA JOGAR O LIXO 
 

Vamor jogar o lixo no dia, dentro do horário e no local determinado 
◆ No dia da coleta 
・O dia da coleta é determindado de acordo com a região em que mora.  

Vamos jogar o lixo para coleta respeitando as regras.  
・Caso tenha mudado de endereço e não souber o dia da coleta do lixo,  

verifique o “Calendário da Coleta de Lixo – Forma de Jogar o Lixo  
Queimável”, distribuído pela prefeitura. Se não souber a Associação de 
Bairro e/ou o Local da Coleta de Lixo, favor confirmar com a imobiliária  
ou com o dono da casa.       

◆ Horário para jogar o lixo  
・Jogar o lixo até às 8h30 da manhã, do dia da coleta .  

   Se jogar o lixo fora do horário, o lixo ficará muito tempo exposto  
e poderá incomodar as vizinhanças. 

 
◆    Local da coleta do lixo 
・O local da coleta de lixo (Ponto de Coleta) é um local  

pré-definido pelos moradores da região. 
   É proibido jogar o lixo fora do local que não seja o Ponto de Coleta. 
・O ponto da coleta do lixo é um local de uso comum pelas  

pessoas da região, portanto vamos mantê-lo limpo. 
 
☆ Como manter limpo o local da coleta 
・Ao jogar o lixo que contém muito o líquido ou com odor  

no dia que não há coleta, além de sujar o local, incomoda  
os moradores da região e o responsável que está de plantão. 
 

 

LIXO QUEIMÁVEL 
 
●Vamos jogar o lixo na região onde reside e no local definido.  
●Vamos utilizar o saco de lixo determinado pela cidade. 
O lixo deve ser colocado no saco determinado pela cidade de Fukuroi. 
(Não será coletado se utilizar outro saco que não seja determinado) 
 
 LOJAS: Poderá encontrar o saco de lixo em supermercados, home centers,  
lojas de conveniência, drogarias, lojas de artigos domésticos e entre outros locais. 
●Vamos respeitar o horário 
Nos dias que tiver furacão, desastres naturais, bem como quando tiver  
grande volume de lixo após dias de festas, final e início do ano, feriado  
do golden week, ou dependendo das condições de trânsito poderá  
atrasar o recolhimento do lixo, portanto solicitamos a compreensão. 
●Escorrer bem a água antes de colocar no saco de lixo 
O lixo orgânico é formado por cerca de 80% de líquido. Escorrendo bem a água fica mais fácil de  
carregar e reduz o odor. Além de diminuir o custo do transporte e de incineração, contribuirá também na redução 
do dióxido de carbono. 
●Amarre bem a boca do saco de lixo e não coloque além do próprio lixo. 
●O lixo será coletado mesmo que este dia coincida com feriado do golden week ou feriado   

de obon (finados). (Quanto ao feriado do final e início do ano, favor confirmar na home  
page da prefeitura)     

 
 
LIXO RECICLÁVEL      LIXO PARA ATERRO 

 
● Vamos classificar o lixo em casa antes de colocar para coleta. 
● O horário da coleta de lixo difere-se em cada associação de bairro, favor consultar com  

o seu vizinho. 
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Saco de lixo 
determinado 
pela cidade 
de Fukuroi 

Grande: 30litros           
        50x78cm         

(1 pcte:20 sacos)  
 

Pequeno:20litros                 
42x55cm         
(1pcte:20 sacos)   

Fukuroi 
Saco de 

Lixo 
Fukuroi 
Saco de 

Lixo 

● LIXO ORGÂNICO 
Escorrer toda a água e  
amarrar bem a boca do 
saco 

 

● LATAS, VIDROS, FRASCOS E 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
Esvaziar e lavar     
parte interna 


