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※ A cidade coleta pilhas secas em camadas, 
cilíndrica e de botão de lítio (que levam a marca do tipo 
CR ou BR). 
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Jogue fora no dia do lixo comum  
envolvendo-o em um papel grosso 
ou similar e escreva “ワ レ モ ノ キ ケ
ン” (Perigo objetos quebrados).  
※Não coloque o lixo próximo do  

“recipiente de garrafas vazias 
(bin)”. 

Sobre os papéis (jornais, revistas, etc.) e tecidos, descarte-os como recicláveis.

Lâmpadas fluorescentes

Envolvê-las em papelão ou colocá-los na caixa onde você as comprou, e escreva 
em japonês: けいこうかん .

蛍光管蛍光
管

蛍光管
蛍光
管

Nunca descarte em sacos com outros lixos. Sempre separe.Cuidado! 
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Nunca descarte em sacos com outros lixos. Sempre separe.Cuidado! 

Por favor, solicite mais de três dias antes (não incluindo sábados e domingos) 
a partir da data da coleta.

No caso dos termômetros de mercúrio e 
aparelhos de pressão de mercúrio

Envolvê-los em caixas de papelão e escreva em japonês: すいぎんたいおん
けい(termómetro de mercúrio), ou: すいぎんけつあつけい(aparelhos de 
pressão de mercúrio).
Mas se eles medem mais de 30 cm, devem ser descartados como Lixo 
Grande.

水銀血
圧計

水銀
体温
計

Jogar o lixo de tamanho excessivo no lugar que confirmou no momento do pedido e colar o adesivo do 
"Tiquete para jogar lixo de tamanho excessivo" em um local fácil de ver do objeto, preenchido com o 
nome ou número de recepção e a data da coleta, até 8 horas da manhã do dia da coleta. 



食品用以外の一斗缶、カセットコンロ、換気扇、ジューサーミキサー、
しょくひんよういがい

"Itto-kan" cans (18-liter square cans) not for food use,gas 
cassette stove, ventilator, juicer/mixer, lighting 
equipment, rice cooker, tuner, video deck, record/CD 
player (CD/DVD),pots, radio/cassette player, etc.



概ね
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おおむ
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公財
050-3000-0727

こうざい

一社
いちしゃ

http://www.jbrc.com/

一社
いちしゃ

一社
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一社
いちしゃ

http://www.pc3r.jp/

Approx. over 100kg
Approx. over 2 meter


