
 

 
 
              
Basicamente, os Recursos e Lixos para Aterro são coletados 2 vezes/mês em cada região. Porém, para 
as pessoas que não tem tempo de deixar o lixo no ponto de coleta, devido ao serviço, poderá jogar aos 
domingos também. 
※Neste dia, poderá haver congestionamento no estacionamento. As vagas do estacionamento são limitadas, 
portanto dirija o carro com cuidado. Favor não deixar o carro na rua próximo a entrada do estacionamento.  
 
DATA da COLETA, LOCAL, HORÁRIO e ARTIGOS COLETADOS 

Data da Coleta Local Horário Artigos Coletados 

Todos os Domingos 
(Exceto final e início do ano) 

Chuen Clean Center 
Tamokuteki Hiroba 

Higashigawa Chushajo 
(Fukuroi-shi Okazaki 6635-192) 

Das 9h ～11h 

Latas, Vidros, Peças de Metal, Produtos 
Eletrônicos de Pequeno Porte, Frascos e 
Embalagens de Plástico, Garrafas Pet, 
Resíduo de Óleo Comestível, Pilhas, 
Lâmpadas Fluorescentes, Detritos, 

Isqueiro, Panos velhos (somente roupas), 
Computador, Telefone Celular 

Todas semanas de 
segunda à sexta 

(Exceto feriado, final e início do ano) 

Yōki Hōsō Shigen-ka 
Center 

[(K.K.) Fukuroi Seisō] 
(Fukuroi-shi Toyosawa 1905-1) 
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Manhã: das 9h～12h 
Tarde: das 13h～16h30 Dentre os itens acima, exceto os artigos 

de couro, outros plásticos e esponjas, 
Panos velhos, Tijolos, Detritos como 

blocos, etc. 

Sáb: das 9h～12h 

Todos os Sáb e Dom. 
(Exceto feriado, final e início do ano) Dom: das 9h～11h 
 
Alvos: Qualquer pessoa que mora na Cidade de Fukuroi poderá levar o lixo gratuitamente. 
Como proceder: ※Levar o lixo até o local e descarregar do veículo por conta própria 
Proceder igual ao Lixos Recicláveis e Lixos para Aterro coletado na região, colocando em cada qual 
dos containers de acordo com a classificação. 
O lixo que não couber no container não será coletado. 
É aceito lixo doméstico somente da Cidade de Fukuroi.  
Não será coletado o lixo proveniente da atividade empresarial.  
※Poderá jogar 1 artigo / container / vez. 
 

Caso o funcionamento for cancelado devido ao furacão, etc, será comunicado na Home Page da Prefeitura de Fukuroi, Mello Net, etc. 
O computador será coletado gratuitamente mesmo que não tenha a Marca de Reciclagem. 
Os dados pessoais contidos no computador e no tefone celular devem ser deletados sob responsbilidade da pessoa e de cada família 
que irão jogar o produto. 

Atenção, os panos velhos, computadores, telefones celulares não serão recolhidosdos no ponto de coleta das Associações de Bairro.   
 
 

LIXO DE GRANDE PORTE - RECOLHIMENTO DE PORTA EM POR TA  

 

Para famílias de idosos ou de pessoas que não possuem carro, que devido à mudança residencial estejam com 
dificuldade em desfazer o lixo de grande porte, poderão solicitar o recolhimento para a empresa autorizada pela 
Prefeitura. O serviço é cobrado. 
Atenção! Não será coletado o lixo proveniente da atividade empresarial. 
 
O que pode jogar: Lixo de grande volume proveniente da mudança residencial, como Armário,  
Escrivaninha, Aparelho Eletrodoméstico, cujo comprimento de um dos lados seja mais de 40 cm. 
 
★ As empresas (sinal de asterisco ) lidam também com reciclagem de Aparelho Eletrodoméstico  
(Televisão, Ar condicionado, Geladeira, Máquina de Lavar Roupa, Secador de Roupa). 

 
Solicitação e Taxa:    Favor entrar em contato por telefone com a empresa.  
Verificar a taxa de serviço diretamente com a empresa, pois o valor difere-se de acordo com a empresa. 
※Favor conferir na home page da Prefeitura de Fukuroi o telefone, etc. da empresa, por haver a possibilidade de sofrer 

alteração. 
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PONTOS DE RECOLHIMENTO  

 
GRATUÍTO  

  

       

COBRA-SE 
TAXA  


