
＜ポルトガル語＞ 
Maneira Correta de Jogar o Lixo  

 

Por favor utílizar sacos de lixo específicos na cidade de Kasai. Podem comprar o saco de lixo na 

Prefeitura de Kasai, Centro de social (Kominkan), e também no supermercados, lojas de conveniência, 

e outras lojas em Kasai. 

 

 

Use para lixo doméstico Tamãnho Preço 

Lixo queima 

Aterramento de lixo 

Grange(45L) 250ienes (por10sacos) 

Medio(30L) 150ienes (for10sacos) 

Pequeno(20L) 100ienes (for10sacos) 

 

 

 Maneira correta de jogar lixo 

1. Verificar no Calendário, o dia certo para jogar cada tipo de lixo. 

2. Jogar o lixo no dia da coleta até às 8:30 da manhã, no local determinado. 

3. O lixo de mudanças ou limpezas, podem ser transportados por conta própria até o  

centro de incineração. 

 

 Use sacos de lixo específicos para essas tipos de lixo em baixo 

1. Lixo queima  (lixo de cozinha, papel, vinil, materiais de plástico, bambu,  

serrageme galhos sortados, ropas, produtos de tecido ou couro) 

2. Aterramento de lixo (objetos de porcelana, vidros, lampadas) 

 

 Não precisa de usar sacos específicos de lixo para materiais recícláveis 

・Eletrodomésticos de pequeno porte (aparelhos de som, termometros digitaís, secador etc) 

・Latas 

・Isopor/bandejas – cortar pequenas 

・Caixas de papel (De leite ou suco)  

– cortar aberto e secar, e pacote mesmo tamanho com fio  

・Garrafas PET – tirar a tampa e o rótulo antes de jogar 

・Garrafasde vidro (De bebidas ou alimentos.) – tirar a tampa antes de jogar e seapara os 

cors; Transparente ou incolor/ Marrom/ Outras cores (azul, preta, verde etc) e colocar no 

caixa de lixo. 

*Atenção! : Depois de consumir o produto, enxagar com agua ou passer um pano. 

  



＜ポルトガル語＞ 
◆ Lixos que não podem ser jogados no local de coleta (exemplos) 

・O lixo de mudanças ou limpezas, podem ser transportado por conta própria até o centro de

 incineração. 

Lixo queima – O centro de incineração do Ono (10kg para 90 eanes) 

Lixo não-queima – O centro de incineração do Kasai (10kg para 90 eanes) 

・Lixos especiais – Solicitar os serviços de empresas especialidades no recolimento do  

material em questão. 

ex) medicamentos, agrotóxicos, pneu, tinta, óleo, botijão de gás, extintor de incendío etc 

・Eletrodomésticos recicláveis – A coleta do eletrodoméstico velho pode ser solicitada á loja o

nde está efetuando a compra ou onde comprou no passado 

(é cobrada uma taxa á parte de transporte).  

ex) TV, Ar-condicionado, Geladeira e freezer, Máquina de lavar roupa e secadora de roupa 

・Computadores recicláveis – Solicitar a coleta ao fabricante do comptador. 

ex) Monitor CRT, Desktop, Monitor de cristal liquid, Notebook 

 

 

Atenção! 

    * Por favor cooperar com os materiais reciclavel, porque os escolas coletão jornais, roupas,

 revistas velhas, latas de alumínio, caixas de papelão e outro, artigos de metal. 

* Lixos desidratados podem ser queimados maior eficiencia e menor energia. Pedimos a  

sua colaboração para diminuir o gasto de energia. 

 

 

 

 

Prefeitura de Kasai 

Abril, 2014 

 

 

Contato: Departamento de meio-ambiente, Tel: 0790-42-8719 

 

Para as pessoas que não sabem a língua japonesa 

No guichê, poderá haver casos em que não seja possível a comunicação com pessoas de língua estrangeira, se possível vá 

acompanhada com alguém que entenda a língua japonesa quando for consultar. Por fim, o cidadão estrangeiro que tem deficiência 

na língua japonesa, em caso de entrar em contato /consulta e etc., na prefeitura, o NPO Houjin Nehime Karejji, fornece intérprete 

gratuito (com reserva antecipada). 


