
Pontos importantes

●Critério para a coleta

●Eletrodomésticos
pequenos

●Computadores

●Itens considerados lixo de grande porte, 
independentemente do seu tamanho

Um dos lados (altura, largura ou profundidade) medir 60cm ou mais

Aquecedor a óleo e armação para secar roupas
Aquecedor de ventoinha,  aquecedor a querosene, forno de 
microondas e  impressora doméstica
Poderá levar os quatro itens acima gratuitamente em um dos três postos de coleta da cidade,
como sendo eletrodomésticos pequenos (veja o verso). 

*Quanto à maneira de descartá-los, consulte o verso da folha.

Poderá levar gratuitamente em um dos três postos de coleta da cidade
 (veja o verso). 

Eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos pequenos movidos a eletricidade 
ou baterias, tais como câmera digital, gravador de DVD, secador, aquecedor 
de ventoinha, forno de microondas, impressora doméstica entre outros

Computador pessoal (laptop) ou de mesa e equipamentos periféricos (p.ex., teclado)
※ Delete os dados, tais como informações pessoais entre outros.

itens sujeitos à coleta

itens sujeitos à coleta

(Dispose of oil heaters, fan heaters, kerosene stoves, 
and microwave ovens as large-sized waste)

A tampa de furô pode ter mais de 60 cm
Coloque sempre no saco padronizado 
pela prefeitura

A tampa de furô pode ter mais de 60 cm
Coloque sempre no saco padronizado 
pela prefeitura

A lâmpada fluorescente pode ter 60 cm ou mais
Coloque sempre no saco padronizado pela prefeitura 

Possível ter 60 cm ou mais
Coloque sempre no 
saco padronizado 
pela prefeitura

Possível ter 60 cm ou mais
Coloque sempre no 
saco padronizado 
pela prefeitura

(garrafa sho (1,8 litros), 
garrafa de cerveja)

(Garrafas além das citadas acima)

(Aquecedor a óleo, aquecedor de ventoinha, aquecedor a querosene, 
forno de microondas são lixos de grande porte)

①Esvazie o seu interior

①Retire o rótulo e a tampa e 
descarte-as como 
“recipientes e embalagens de plástico”.

②Lave ligeiramente 
o seu interior.

③Esmague com os pés ou 
de outra forma.②Descarte-os sem 

perfurar

Corte os galhos longos para 
que fiquem com medida  
inferior a 60 cm de 
comprimento e inferior a 5 
cm de espessura e ate-os 
com corda ou similares.
Não é obrigatório colocá-los 
no saco padronizado pela 
prefeitura

Ate-os ou corte de modo que 
fique com medida inferior a  
60 cm

Retire bem a umidade

60cm

60cm

Enxágue e seque o interior

Kairo 
(saquinho aquecedor 
descartável )

Ano fiscal 2018 ~ Como separar e descartar os lixos e os materiais recicláveis
Para uso doméstico

Prefeitura de Toyoake, 
Divisão do Meio Ambiente 

Código QR do homepage

○O lixo (menos de 60 cm de dimensão) deve ser colocado no saco padronizado pela prefeitura de acordo com a regra de separação, 
e descartado até as 8 horas da manhã no dia da coleta e no local especificado pelo bairro

○O governo municipal não coleta os lixos provenientes de estabelecimentos comerciais, como lojas, restaurantes, escritórios e fábricas.

Homepage https://www.city.toyoake.lg.jpInformações Prefeitura de Toyoake, Divisão do Meio Ambiente, Setor de Promoção de Redução de Lixo ☎(0562)92-1113
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●

Tipo de separação

Local e dia da 
semana 

determinados pelo 
bairro, Associação 

do Bairro ou 
Associação de 

Crianças

em um dos três 
postos de coleta 

da cidade
 (veja o verso)

ou então,

Lixo incinerável

Lixo de 
grande porte

Recipientes e 
embalagens de plástico

Materiais recicláveis

Lixo não incinerável

Todas as 
quartas-feiras 

(necessário fazer o pedido)

ou em Tobu Chita 
Clean Center

 (veja o verso) 

Classificação e exemplos de itens sujeitos à coleta Lista dos dias de coleta

1ª e 3ª quartas-feiras do mês 2ª e 4ª quartas-feiras do mês 

Todas as segundas e quintas Todas as terças e sextas

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutuskae-ku 
●Chokushidai-ku   ●Nishikawa-ku
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku
●Okute-ku   ●Ano-ku
●Nishi-ku (Keibajo-Higashi, Zengo-Nishi 
and Shikita (Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku  (Including Toyoake 
Danchi)

●Yutakadai-ku   ●Nakajima-ku
●Owaki-ku   ●One-ku
●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Ochiai-ku
●Okehazama-ku   ●Yakata-ku
●Nishi-ku  (Senninzuka-Higashi and 
Senninzuka-Nishi (Chonaikai))

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku (Yamashinden, Yamada, 
Tokuda, Hongo, Terauchi, Hikaridai-Danchi 
and Daido (Chonaikai))
●Chokushidai-ku
●Nishikawa-ku (Nishikawa (Chonaikai))
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku   ●Okute-ku
●Nakajima-ku   ●Ochiai-ku   ●Okehazama-ku
●Yakata-ku
●Futamuradai-ku (including Toyoake Danchi)

●Nishi-Kutsukake-ku (Shuku and Arai 
(Chonaikai))
●Nishikawa-ku (Osada-Nishi, Sasahara-Higashi, 
Shimabara, Osada-Higashi, Sasahara-Nishi 
(Chonaikai))
●Yutakadai-ku   ●Ano-ku   ●Owaki-ku
●One-ku   ●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Nishi-ku   ●Magome-ku

Produtos de papel 

Frascos

Produtos de vidro Produtos de folha de alumínio

Jornais Revistas e 
Papéis diversos

Papelão Pacote de leite

Aços Alumínios Latas do tipo spray / 
cartucho de gás

Garrafas pagas

Outras garrafas

紙製容器包装Recipientes e 
embalagens de papel

Garrafas PET

Roupas / panos

Aparelhos elétricos (menos de 60 cm de tamanho)Isqueiro descartávelInstrumentos cortantes

CerâmicasGuarda-chuva

Bandejas Sacos de polietileno (plástico)Potes e embalagens

Produtos de plástico Tapetes e edredonsMadeiras e bambusLixo de cozinha e conchas

Calçados e produtos 
feitos de borracha

Outros

Saco vermelho e 
transparente 
padronizado 

pela prefeitura

Saco azul e 
transparente 
padronizado 

pela prefeitura

Saco transparente 
padronizado 

pela prefeitura 

O dia da coleta de lixo difere de acordo com o bairro ou Associação do Bairro.
Consulte a lista dos dias de coleta abaixo e descarte-o no local da coleta determinado pela Associação do Bairro, 
etc. Note que o dia da coleta pode ser alterado em feriado de Ano Novo.
Se colocar o lixo de forma irregular, o saco não é coletado e um adesivo de advertência é colado.
Uma vez que isso causa problemas para os moradores vizinhos, coloque o seu lixo no saco padronizado pela 
prefeitura e jogue-o no dia e horário predeterminados. Em caso de não observância das regras, há risco ser 
punido por lei.

Pontos 
importantes

Todas as

da semana

e

Todas as

da semana

quartas-feiras 
do mês

e

Itens com 
esta marca

Itens com 
esta marca

Ao item que não couber em saco, deve colar diretamente no 
item uma anotação mencionando o fato.

Jornais / Revistas / Papéis diversos / Papelão / 
Pacote de leite
Antes de descartar, separe-os por item, amarre-os com 
barbante e faça o possível para evitar que molhem na chuva.

Recipientes e embalagens de papel
Itens com esta marca     . Achate e amarre os itens 
grandes com barbante, e coloque os itens pequenos 
em saco de papel e amarre-os com barbante. 

Roupas / Panos
Descarte colocando-os num saco plástico transparente. 

Metais
Descarte separando-os em três tipos: aços, 
alumínios e latas do tipo spray / cartucho de gás 

Nunca coloque as latas do tipo spray / cartucho 
de gás no saco para jogá-los como lixo! 
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Malhas e redes

Materiais de amortecimento

Tampas (de plástico)

Como é feita a coleta de eletrodomésticos pequenos / computadores pessoais

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
●Yutakadai-ku
●Nakajima-ku
●Owaki-ku
●Sakabe-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku
●Chokushidai-ku
●Nishikawa-ku
●Yoshiike-ku
●Okute-ku
●Ano-ku

●Zengo-ku
●Ochiai-ku
●Nishi-ku  
(Senninzuka-Higas
hi and 
Senninzuka-Nishi 
(Chonaikai))

●One-ku
●Sakuragaoka-ku
●Okehazama-ku
●Yakata-ku

●Misaki-ku
●Nishi-ku 
(Keibajo-Higashi, 
Zengo-Nishi and 
Shikita (Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku 
(including Toyoake 
Danchi)

Papéis usados

Galão
Balde de plástico

Vaso Plantador

Tampa de furô

Calçados esportivos, 
calçados de couro e botas

Folhas secas 

Fezes de animal 
de estimação

Recipientes em 
forma de tubo 

Fralda descartávelMangueira de vinil

Cabide de plástico

Escova de dente Brinquedos

CD, DVD, fita cassete e fita de vídeo

Rolo de filme plástico pvc

Envelope com janela

Fitas

Fotografia

Recipientes de detergente, 
xampu, creme rinse, 
sabonete líquido para mãos, 
etc.

Recipientes de macarrão 
instantâneo, pudim, iogurte, 
alimentos instantâneos, 
bentô de conveniência

Sacos de verduras, 
macarrão soba ou udon, 
pães, alimentos instantâneos, 
alimentos congelados 
e similares

Filmes de plástico externo de 
macarrão instantâneo no copo, 
doces, confeitaria e 
artigos de uso diário.

Bandejas de frutas e similares

Rede de malha
para laranjas, 
cebolas e similares

Rede protetora de 
impacto para maçãs, 
pêssegos, 
peras e similares

Materiais de amortecimento 
ou isopor para proteger 
eletrodomésticos e similares

Tampas de plástico de 
garrafas PET, 
garrafas  de vidro vazios, 
recipientes de plástico e similares

Bandejas de comida pronta, 
doces e similares

Bandejas de alimentos 
frescos como sashimi

Embalagem de balas, 
doces e similares

Sacos de roupas, 
papel higiênico e similares

Recipientes de ovo, 
geleia de um gole, etc.

Embalagens de escovas 
de dentes, artigos 
de papelaria, etc.

Recipientes de remédio, 
cosméticos, sabão, 
artigos de uso diário, etc.

Recipientes de 
molho de macarrão 
e molho sem óleo 
para salada. 

Lâmpada

Copo de vidro

Vidro refratário

Placa de vidro

Espelho

Lâmpada fluorescente

Copo de alumínio

Recipiente descartável 
de Nabeyaki Udon
(sopa quente de 
macarrão udon), etc.

Vaso de planta

Xícara para chá

PratoTigela

Protetor de fogão Rádio casseteVideogravador Garrafa térmica elétrica Fogão a gás

Roupas

Bolsa

jaqueta de pluma de ganso 

Chapéu

Carteira
Cinto

Folha de alumínio

Tesoura, faca pequena, 
faca de cozinha, 
navalha

Embrulhe a parte 
cortante com papel 
ou similares

Conteúdo esvaziado

Recipientes de vitaminas, 
enxaguante bucal, 
colírio, etc.

Copo de papel

Lata de aço
Lata de alumínio

Frigideria
 (feita de aço)

Frigideira
 (feita de alumínio) 

Chaleira
Panela

Metais



60cm~

60cm~

60cm~

金 1,020円Como descartar lixo de grande porte

1 Comprar o “selo de recolhimento do lixo de grande porte” de 1.020 ienes por unidade.

Fazer o pedido de recolhimento por telefone ao Escritório de Limpeza de Toyoake (Toyoake-shi Seiso 
Jimusho) 1 a 2 semanas antes do dia da coleta (todas as quartas-feiras).2

Escrever o seu nome no “selo de recolhimento do lixo de grande porte” e cole-o no lugar visível do item a ser coletado.3
Coloque-o em frente à sua casa  até as 8h30 da manhã do dia de coleta estipulado quando fez o pedido.
No caso de complexos residenciais ou apartamentos, deixe-o  no térreo, próximo à entrada do prédio.4

Segunda a sexta (exceto domingos, feriados 
e dias de não funcionamento da prefeitura)  
9h às 12h e 13h às 16h

Horário de atendimento:Escritório de Limpeza de Toyoake (Toyoake-shi Seiso Jimusho) 
TEL (0562)92-7056

Os lixos de grande porte podem ser levados diretamente ao Tobu Chita Clean Center (Para mais detalhes, consulte "Para levar o lixo diretamente" à direita)

Lixo de grande porte

Lixos não coletados no local da coleta

Quanto à questão dos lixos em grande quantidade provenientes de mudança, limpeza geral etc., ou 
jogue-os dividindo e várias vezes ou leve-os diretamente ao Tobu Chita Clean Center, ou então peça o 
recolhimento à empresa autorizada pelo município.

Os lixos de estabelecimentos comerciais, como lojas, restaurantes, escritórios, fábricas entre outros, não são coletados pela 
municipalidade. O lixo geral provenite de estabelecimentos comerciais deve ser levado diretamente ao  Tōbu Chita Clean Center 
ou peça à empresa autorizada pelo município. No caso de resíduos industriais, peça à empresa autorizada pelo governo provincial.

Para descartar os itens a seguir, pergunte a uma empresa especializada ou consulte o revendedor onde o tenha adquirido.
Exemplo: motocicleta, moto guentsuki, extintor de incêndio, cilindro de gás, cortina tipo acordeão, pneu, bateria, peças automobilísticas, tinta, querosene, gasolina, 
produtos químicos, máquinas agrícolas, piano, bola de boliche, mesa de pachislot,  aquecedor de água elétrico,  aquecedor de água (tipo caldeira), banheira, madeira 
de 20 cm ou mais de espessura e 2 m ou mais de comprimento, bloco de concreto, motor, compressor, cabo de aço, telha, tijolo, cascalho, terra entre outros.

•Lixos em grande quantidade

•Lixo de grande porte (tamanho igual ou superior a 60cm)

Associação de Resíduos Industriais da Província de Aichi: TEL (052) 332-0346Informações sobre resíduos industriais

•Itens que se enquadram na Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos  (aparelho de aar condicionado, televisão, geladeira, lavadora de roupas e secadora de roupas)

•Itens de difícil tratamento

•Lixos provenientes de
 atividades comerciais

Locais para levar materiais recicláveis, eletrodomésticos pequenos e computadores pessoaisLocais para levar materiais recicláveis, eletrodomésticos pequenos e computadores pessoais

Como descartar pilhas secasComo descartar pilhas secas

Escritório de 
Limpeza de Toyoake

1-13 Chokushi, Kutsukake-cho
TEL (0562)96-7056

Segunda a sexta

9h às 16h
*Poderá levar isqueiro com líquido remanescente.

 Podem ser levados diretamente e gratuitamente aos 3 seguintes postos de coleta da cidade. 

Estabelecimentos que lidam com o selo de recolhimento do lixo de grande porte

Para levar o lixo diretamente

Kutsukake-cho
Kato Shoten
7-Eleven South of Toyoake Kutsukake Elementary School

 106 Nishi-Hongo, Kutsukake-cho

 53-3 Higashimon, Kutsukake-cho

Nishikawa-cho
Misakiya 1-14 Yokoi, Nishikawa-cho

Misaki-cho
JA Aichi Bitoh Toyoake Branch Kiosk*
Circle K Nakanotsubo
PIAGO Toyoake

5-2 Nakanotsubo, Misaki-cho

  4-4 Takagamo, Misaki-cho

 5-1 Inohana, Misaki-cho

Shinden-cho
Kojima Shinbunten
Sakaeya
7-Eleven Toyoake Okute
Toyoake City Environment Division*

14-2 Nishiki, Shinden-cho

   2-11 Hironaga, Shinden-cho

   8-6 Monsaki, Shinden-cho

   2F, Toyoake City Hall, 1-1, Komochimatsu, Shinden-cho

Okute-cho
FamilyMart Toyoake Okute-Higashi 23-2 Higashi, Okute-cho

Ano
Tac-Mate Toyoake Ekimae
Toyama Yofukuten*

50-4 Myojo, Ano-cho

  1-7 Hayashinouchi, Ano-cho

Sakuragaoka
Y-Shop Sakuragaoka A 104, Sakae Kodan, 3-213, Kamiubako, Sakae-cho

Sakabe / Zengo
Homedry Yarigana*
CO-OP Aichi Toyoake
FamilyMart Toyoake Yarigana
Mitama Denki
Midoriya

1856-1 Yarigana, Zengo-cho

 1735 Zen-e, Zengo-cho

 1878-1 Yarigana, Zengo-cho

18-34 Kurobe, Ano-cho

 1724-2 Zen-e, Zengo-cho

Magome-cho / Keibajo area
Circle K Toyoake Enokiyama
Makimura Shoten Toyoake*

1447-1 Ohazama, Zengo-cho

  1350-4 Mitsutani, Zengo-cho

Shinsakae-cho
JA Aichi Bitoh Toyoake Seibu Fresh Center*
Banno Rice
FamilyMart Toyoake Shinsakae-cho
Homedry Sakae*

328 3-chome, Shinsakae-cho

 210 1-chome, Shinsakae-cho

 141 4-chome, Shinsakae-cho

 290 7-chome, Shinsakae-cho

Minamiyakata / Okehazama
Okita Shoten*
7-Eleven Toyoake Sakae-cho
7-Eleven Toyoake Sakae-cho One
Fujii Saketen*

3-298 Minamiyakata, Sakae-cho

  9-6 Minamishitabara, Sakae-cho

   30-32 Nishione, Sakae-cho

 48-3 Minamiyakata, Sakae-cho

Futamuradai
Toyoake Danchi residents’ association
FamilyMart Toyoake Futamuradai-Minami 
FamilyMart Toyoake Futamuradai

1-1 3-chome, Futamuradai

17-1 2-chome, Futamuradai

4-1 7-chome, Futamuradai

Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos
Itens sujeitos à coleta : Aparelho de ar condicionado, televisão, 
geladeira, lavadora de roupas e secadora de roupas 

E quando comprar um eletrodoméstico novo para substitiuir o antigo 
ou se souber em qual loja comprou?

E quando a loja revendedora fechou ou não souber onde comprou?

Peça o recolhimento à loja onde tenha comprado.

Deixe anotado de antemão o nome de fabricante e o número de modelo e compre o selo de 
reciclagem de eletrodomésticos em agência dos Correios. Na tarifa de reciclagem incide a 
taxa de transferência bancária.
Se puder levá-lo diretamente, informe-se antes no posto de coleta designado à direita na 
parte superior da folha, e cole o selo de reciclagem de eletrodomésticos no aparelho. 
Se não puder levá-lo diretamente, entre em contato com a empresa autorizada para a coleta 
à esquerda na parte inferior, e solicite a coleta. É necessário pagar a taxa de coleta à parte.

1)

2)

3)

Postos de coleta 
designados 

pela 
municipalidade

Seino Transportation Co., Ltd.
Nagoya Higashi Branch

TEL: (052) 807-0924
1-12 Minowa, Asada-cho, Nisshin City

Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd.
Nagoya-Minami Office

TEL: (052) 825-3031
507-39 Shimpo-machi, Tokai City

Empresas 
autorizadas 

para 
recolhimento de
resíduos gerais

Toyoake Unity Co., Ltd. TEL (0562) 98-0200
1-777 Shinzayama, Sakae-cho

Nozaki Co., Ltd. TEL (0562) 95-1009
7-5 Marunouchi, Misaki-cho

Nakanishi Co., Ltd. TEL (0562) 97-6925
103 Takane, Sakae-cho

●

Daito-cho 4

Tōkaidō Main Line

Daito-cho 5

366

246 Tobu-Chita 
Warm–water pool

New Clean Center 
Under Construction
New Clean Center 
Under Construction

Tobu-Chita
Clean Center
Tobu-Chita
Clean Center

Daito-cho 2

Endereço

(0562) 46-8855Telefone

Dias úteis e domingos (possível feriados)
8h30 às 12h, 13h  às 16h30
Não poderá levar nos domingos e feriado de Ano Novo.

Horário de 
atendimento

41-banchi, Aza-Yoshino, Oaza-Morioka, 
Higashiura-cho, Chita-gun

Nome do 
estabelecimento Tobu-Chita Clean Center

Os estabelecimentos com a marca し尿くみ取り券 lidam com o selo para a limpeza de fossas. À data de agosto de 2018

To Higashiura

Destination

366
23

1

Asahi-cho 5

Pachinko Hall

Pharmacy

Obu City Fire Department

Tokaido Shinkansen

Isew
angan Expressw

ay

M
eitetsu Nagoya M

ain Line

Orido
Sosaku Toyoake IC

Zengo
Station

Fuji Baking
Toyoake Plant

JA

Toyoake City Hall

To Toyoake Junior Highschool

To Togo

Piago

Toyoake
Station

Tobu-Chita
Warm–water pool

 (exceto domingos, feriados e dias de não funcionamento da prefeitura)

Nakanishi S.A.

103 Takane, Sakae-cho
TEL (0562) 97-6925

Segunda a sexta, 
1º e 3º sábado do mês

8h30 às 16h
*Poderá levar também “recipientes e embalagens de plástico”.

Coleta de Materiais Recicláveis na Prefeitura de 
Toyoake Arredores do caixa eletrônico, na área 

de estacionamento da entrada principal

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho

2º e 4º domingo do mês
9h às 14h

Antes de levar os resíduos, separe-os em lixo incinerável e lixo não 
incinerável e leve junto algum documento que possa confirmar o seu 
endereço (p.ex., carteira de motorista). O lixo deve ser levado pessoalmente e 
o serviço é cobrado. Para mais detalhes, entre em contato com Tobu Chita 
Clean Center ou Divisão do Meio Ambiente da Prefeitura.

Coloque as pilhas secas na cesta. Se não tiver cesta, coloque-as em um saco plástico ou 
descarte na cesta instalada na prefeitura. Como as baterias tipo botão e as recarregáveis não 
podem ser coletadas, coloque-as em caixas de coleta de lojas, etc.

*Aparelho de ar condicionado, televisão, geladeira, lavadora de roupas e secadora de roupas 
são itens enquadrados na Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos. Não descarte como lixo de 
grande porte.
(Sobre a maneira de descartar, consulte a "Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos" à direita)

Chokushi Pond

Seto Obu Line

To Fujita Health 
University

Fire Department

To Obu
City Hall

To Shirotsuchi

Chokushi Grounds
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To Togo

Tokuda-Ikeshita
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Isewangan Expressway National Route 23 To City Hall

To Obu

Side Roads

To Nagoya To Chiryu

Chubu Electric Power

Toyoake IC South
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ATM
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East Building
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