
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

Colar o durex nas extremidades positiva e negativa da bateria recarregável para 

 evitar o choque. Procure colocar as pilhas em formato de botão e a bateria recarregável   

no Box de Coleta instalado na loja de produtos eletrônicos ou de eletrodoméstico. 
 

LIXOS PARA ATERRO 
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■O QUE PODE JOGAR 
●●●●Isqueiros descartáveis 
●●●●Isqueiros de fluido  
FORMA DE JOGAR O LIXO 
Colocar no container depois de retirar o gás do isqueiro   
Como retirar o gás do isqueiro 
① Verifique se está longe do fogo.  
② Aperte a alavanca do isqueiro e prenda-a com  

elástico ou fita adesiva. 
   Se o gás estiver saindo irá ouvir um sinal de  

“Shuuu” (se não estiver ouvindo, aumente o  
controle para o sinal positivo) 

③ Deixe o isqueiro num local longe do fogo  
durante meio período a um dia.    

④ Tente acender o fogo, se não acender está  
concluído a operação.   

Retirar o gás da lata de spray e do isqueiro! 
O gás que contém na lata de spray, no isqueiro 

descartável, no gás de spray p/fogão portátil, etc. são 
inflamáveis. Portanto se jogá-los junto com demais lixos 
sem retirar o gás, poderá provocar o incêndio.  
Os acidentes provocados pelo incêndio tem  
ocorrido com frequência, tanto no Centro  
de Processamento de Lixo, como em  
caminhões durante a coleta de lixos. 

No início de maio de 2015, teve um incêndio que não 
foi determinado a causa, mas sabemos que foi provocado 
por um material explosivo que estava no meio dos lixos 
recolhidos. Não houve danos no Centro e nem nos 
arredores, mas para evitar novos acidentes pedimos à 
todos para retirar o gás destes produtos. 
 
☆☆☆☆Cuidados ao Jogar no Lixo 
Latas de Spray→ Perfurar a lata, após esgotar todo o 
conteúdo colocar no Container de “Latas de Spray e 
Gás”→pág.5 
Isqueiro→ Retirar o gás do isqueiro e após esgotar todo o 

conteúdo colocá-lo no container 
  
☆ Para perfurar a lata ou para retirar o gás  

deve ser realizado em local arejado.    

■O QUE PODE JOGAR 
●●●●Pilhas Cilindricas (comuns) 

Pilhas Manganês 
  Pilhas Alcalinas e outros 

●●●●Baterias em formato de botão  
●●●●Pilhas Recarregáveis  

(bateria de níquel cádmio, bateria de  
hidreto metálico de níquel, bateria de lítio) 

     ENTULHOS         
● Colocar no container determinado  

que se encontra no ponto de coleta  

2 
Vezes/ 
Mês 

     ISQUEIROS          
● Colocar no container determinado  

que se encontra no ponto de coleta  

2 
Vezes/ 
Mês 

As Lâmpadas incandescentes e Lâmpadas LED  
ou aquela que estiver quebrada: Jogar como Entulhos   

 

■O QUE PODE JOGAR 
●●●●Cerâmicas: Tigela, Vaso de flor,  

Xícara de chá, Prato, Panela de barro 

●●●●Vidros: Vidro plano, Utensílios de vidro 

●●●●Espelho ●●●●Tijolo ●●●●Lâmpada  
Incandescente ●●●●Lâmpada LED  

●●●●Telhas ●●●●Cinzas (colocar dentro do saco)  
●●●●Papel Alumínio  

Lâmpada Fluorescente, Lâmpada  
Fluorescente Compacta, Termômetro  
Clínico (de mercúrio), Termômetro  
Meteorológico (de mercúrio) devem ser  
jogados como Lâmpada Fluorescente.  

Se não couber no container (58cm x 43cm x 31cm)  
e/ou se o volume for grande, levar diretamente para o  
Centro Chuen Kouiki Sodai Gomi Shori Shisetsu→ ver pág.11 

 

■O QUE NÃO PODE JOGAR 
●●●●Terra  ●●●●Areia (restos de jardinagem) 

☆ Seguir os seguintes procedimentos, para levar 
diretamente no Chuen Koiki Ippan Haikibutsu Saishu 
Shorijou (Centro de Processamento de Finalização do 
Resíduo Geral) 
Como proceder: 
① Carregar no carro (menos de 2 toneladas) e dirigir-se até a 

Prefeitura ou Sucursal de Asaba  
② O funcionário fará uma averiguação 
③ Pagar a taxa (pág.11) e receber a autorização “Kakuninsho” 
④ Levar até CHUEN  

KOUIKI IPPAN  
HAIKIBUTSU  
SAISHU SHOBUNJO 
 

Horário de atendimento:  
2ªf ~ 6ªf, das 9h ~ 12h  
e das 13h~ 13h30                    (exceto dom, (exceto  
 
(Exceto aos sábados,  
feriados, final e início  
do ano) 

 

■O QUE PODE JOGAR 
●●●●Lâmpadas Fluorescentes 
●●●●Lâmpadas Fluorescentes Compactas 
●●●●Termômetro Clínico 
●●●●Termômetro Meteorológico (de mercúrio) 
  

     LÂMPADAS FLUORESCENTES         
● Colocar no container determinado  

que se encontra no ponto de coleta  

2 
Vezes/ 
Mês 

      PILHAS          
● Colocar no container determinado  

que se encontra no ponto de coleta  

2 
Vezes/ 
Mês 

Entulhos 

Chuen Kouiki Ippan 
Haikibutsu Saishu 

Shobunjo 

Templo Oguni ● 

Placa 

Prefeitura 
Mori-machi 

Estação 
Enshumori 

Estação  
Enden 

Pavilhão Cultural 
de Mori machi 

Delegacia  
Mori Busnho 

Tenryu Hamanako Tetsudo 

Estação Toutomi 
Ichinomiya 

Estação  
Towada 


