
 

 

 

 

 

 
 
O QUE PODE JOGAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os papéis poderão ser reciclados  (jornais, panfletos, revistas, papelões, caixa de biscoitos e bolachas e etc). 

Poderá utilizar a Coleta Comunitária → ver pág.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Colocar dentro do saco de lixo determinado e fechar a boca do saco. Se o lixo sobressair do saco ou se não puder 
amarrar a boca, jogar como “Artigos de Couro, Outros Plásticos e Esponjas, etc.” →pág.7 
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           LIXOS QUEIMÁVEIS 
           ●Colocar no saco de lixo determinado pela cidade de Fukuroi  

 

2 
Vezes/ 

Semana 

Poderá jogar também como Lixo Reciclável e Lixo para Aterro, 2 vezes / mês→pág.7 

        ARTIGOS DE COURO, OUTROS PLÁSTICOS, ESPONJAS, ETC. 
        ● Utilizar o saco de lixo determinado pelo município de Fukuroi  

(Não há necessidade de separá-lo do lixo queimável. Colocar dentro do mesmo saco)   

2 
Vezes/ 

Semana 

Vamos colaborar com compostagem de  
lixo orgânico para transformá-lo em adubos 

O QUE PODE JOGAR 
▪Brinquedos de Plástico (elétricos e de pilha são considerados “Metais e 

 Eletrônicos de Pequeno Porte”) ▪Esponja 

▪Escova de Dente ▪Canudos ▪Elástico ▪Dessecante(pacote de siica gel)                                  
▪Folhinha de plástico (utilizado no bentô p/ separar as misturas)  
▪Luvas de borracha ▪CD/DVD (incluindo a caixa acrílica)  
▪Kairo descartável (saquinho para aquecer o corpo)  
▪Fita cassete e vídeo (incluindo a caixa acrílica)  
▪Fita de plástico PVC e Corda de plástico p/fechar caixa  
de papelão ▪Sapato  ▪Embalagem de plástico sujo  
(que não sai a sujeira mesmo enxaguando c/água e que tem marca “Pura” 

(Ex.: frasco de maionese, tubo da pasta de dente, etc. )  

▪Outros artigos que não são considerados plásticos, que não tem  
a marca “pura”, como Isopor sujo, material de amortecedor, bolinhas de isopor  
▪Saco da lavanderia  ▪Cabide de plástico  ▪Mochila da escola “Randoseru” e mala 
▪Vaso de plantas ▪Galão de plástico ▪Balde de plástico ▪Esteira de vinil e esteira de côr azul 
▪Porta mangueira ▪Mangueira (※cortar em pedaços menores que 1m) 
▪Capacete ▪Vara de pesca 

●●●●Lixo Org ânico de Cozinha 
▪Resto de alimento após o preparo das refeições   
▪Resto de comida 
▪Casca de ovo  ▪Conchas de mariscos, etc 

★Escorrer bem a água 

●●●●Papéis Sujos 
▪ Lenços de papel sujo 
▪ Fraldas descartáveis, etc. 
★Jogar a sujeira da fralda 

descartável no vaso sanitário 

 

●●●●Lixo de Madeira 
▪ Galhos de árvore   ▪ Folhas 
▪ Pedaços de Madeira, etc 
★Caso não couber no saco determinado ou se o  

volume for grande levar diretamente para 
Chuen Clean Center→ ver pág.11  

●Óleo Vegetal  
▪Manteiga ▪Banha, etc. 
★Absorver com papel ou 

utilizar solidificante   

● Edredom e Tapete 
▪Edredom ▪Tapete ▪Travesseiro 
▪Bichinho de Pelúcia, etc ▪Cobertor 
★Caso não couber no saco determindo ou se o volume do 

for grande, levar diretamente para Chuen Clean Center→ 
ver pág. 11 

 
Panos velhos como roupas, toalhas, etc.  
Favor utilizar  a coleta comunitária→ ver pág. 15  
 


