
C M Y K

紙パック

牛
乳

ジュース

ポテトチップ

ヘ
ア
カ
ラ
ー

ヘ
ア
カ
ラ
ー

SOA
P

単  形
単 形

＋

－

Qualquer lixo colocado em um saco que não seja um Saco Designado ou em uma caixa 
de papelão não será coletado, mesmo que tenha um adesivo de lixo de grande porte

Calendário de Coleta de Lixo Doméstico/Recicláveis da Cidade de NaganoCalendário de Coleta de Lixo Doméstico/Recicláveis da Cidade de Nagano

«Comprar os Sacos de Lixo Padronizados e Adesivos para Lixo de Grande Dimensão nos 
estabelecimentos comerciais (supermercados, lojas de conveniência, etc.). A taxa de descarte de lixo 
cobrada no ato da aquisição será paga à cidade pelos varejistas. 
Sobre a remissão (redução/isenção) da taxa de lixo aos beneficiários dos programas 
assistenciais, entre em contato com o Setor de Gerenciamento Ambiental da Vida Cotidiana 
((224-5035, 224-7635).

(222–3196
Fechado no recesso do Ano Novo

«Quanto ao resíduo volumoso gerado temporariamente por motivos como mudança ou descarte de materiais de grande dimensão, como móveis, entre outros, poderá, ou levar  
diretamente ao Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano ou ao Centro de Energia Ambiental de Nagano (serviço cobrado), ou contratar serviço de coleta particular autorizado, ou ainda 
solicitar a coleta domiciliar ao Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano (serviço cobrado; necessário agendamento). Para mais informações sobre a forma como levar, horários, taxas, 
etc., entre em contato com o Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano ((221-5316). No caso de itens que ainda podem ser 
utilizados, como mobílias, bicicleta e outros itens utilizados no dia a dia, leve-os ao Recycle Plaza. *Dependendo do produto 
poderá não ser aceito.

Praça de
Reciclagem

Itens que não podem ser colocados nos locais de coleta
Itens que devem ser levados para

instalações de gerenciamento
de lixo (serviço cobrado)

Itens que não podem ser processados pela
Cidade de Nagano, mas que são aceitos

no depósito de lixo (serviço cobrado)

Descarte de Lâmpada Fluorescentes
nos Locais de Coleta 

Reciclagem de Eletrodomésticos Reciclagem de computadores

Reciclagem de Motos (Motos, scooters e ciclomotores)

Itens que a cidade
não coleta

Grandes móveis de madeira, mesas de 
estudo, máquinas de costura a pedal, 
carrinhos de mão (para cargas), correntes 
de pneu (metal), caminhos de ferro, 
canos de ferro, macaco (não hidráulico), 
quantidade muito grande de revistas e 
jornais, etc.

Pedras, areia, solo, 
máquinas agrícolas, 
agroquímicos, 
peças automotivas, 
baterias, extintores, 
cilindros de gás LP, 
gasolina, querosene, 
tinta, tíner, motos, 
geradores, pianos, 
resíduos comerciais 
(incluindo resíduos 
agrícolas), 
itens perigosos, etc.

Lâmpadas Fluorescentes Retas, 
Lâmpadas normais, Lâmpadas Circulares

*Luzes LED, lâmpadas incandescentes, lâmpadas 
fluorescentes quebradas são Lixos não incineráveis.

*Lixos comerciais não são permitidos

[Procedimentos para coleta]
Traga-os para as lojas 
cooperativas que coletam 
lâmpadas fluorescentes, setor de 
Gestão ambiental da Prefeitura 
da cidade ou para o balcão em qualquer filial da 
prefeitura ou para a Sunday Recycle.

A fim de evitar que elas quebrem, por favor 
coloque-as na caixa ou na saco que eles que 
eles estavam quando foram comprados.

Ar condicionado/ TV / Frigoríficos/Congeladores/Máquinas de lavar roupa/ 
Secadores de roupa

[Procedimentos para descarte]
Escolha uma das seguintes opções de descarte do aparelho.

➀Solicite a loja do qual comprou ou trocou o aparelho 
para fazer o descarte (Serviço cobrado).

➁Após pagar a taxa de reciclagem no correio, leve o item 
para um desses locais designados.
• Fukasawa Sangyo Co., Ltd. (272-2727 (cidade de Chikuma)
• Tokai Seino Transporte Co., Ltd. (214-7556 
 (Muranishi, Kawai, Mashima-machi, Nagano)

➂Após pagar a taxa de reciclagem no 
correio, solicite a coleta para uma 
transportador autorizada (serviço 
cobrado).

*A taxa de reciclagem varia conforme o 
fabricante do produto e o tamanho.

[Procedimentos para descarte] Entre em contato com empresas responsáveis de despejo de veículos ou leve 
 diretamente a empresa (Fukasawa Sangyo Co., Ltd. (272-2727).
*Para obter mais informações sobre procedimentos, entre em contato com a Central de Atendimento de Reciclagem de Motos no tel. (050-3000-0727

Dias de semana das 8:30 h às 11:30 h, 
 das 13:00 h às 16:30 h
Sábado das 8:30 às 11:30
 (tardes fechadas)
Fechado aos domingos e feriados
(Pode ser fechado para inspeção e no 
recesso de final de ano e outros)

Horário de atendimento

Neve intensa ou mau tempo poderão causar interrupção da coleta

O descarte de lixos comerciais não é permitido nesses locais de coleta.

環境保全のため、再生紙および
大豆インクを使用しています

Descarte o lixo no local de coleta predeterminado da sua área no dia da coleta até as 8:00 da manhã.
Colabore com a redução e separação dos lixos! (Cada local de descarte de lixo tem suas respectivas regras definidas pela área.)

長 野市

小型家電

回収協力店

➀Reciclagem de computadores
Unidades principais e monitores pessoais 
(incluindo computadores all-in-one)

[Procedimentos para descarte]
Contate o fabricante diretamente por telefone ou solicite o descarte pelo site e descarte o item de acordo com as 
instruções do fabricante.
Contato: Associação Geral de Associação Associação de Promoção PC3R  (03-5282-7685  (URL) http://www.pc3r.jp

➁Reciclagem de eletrodomésticos pequenos
Para mais detalhes, veja o folheto informativo “Guia para Sunday Recycling e Coleta de Pequenos Eletrodomésticos”.

Periféricos como impressoras e scanners devem ser colocados em
Lixo Não Incineráveis ou Reciclagem de Pequenos Eletrodomésticos

Papel Latas/latas de spray/latas de gás butano Garrafas de Vidro
São separados em quatro categorias, amarre-a em forma de cruz e 
descarte nos pontos de coleta.

Descarte-as nos cestos apropriados separados por cor 
providenciados nos locais de coleta.

Coloque-os no saco de rede azul fornecido no local de coleta.

①Transparente ②Marrom

❸Outras cores

Itens que não podem ser descartados nos dias 
de coleta de Garrafas de Vidro

ÆDestinados a Lixo  
Não Incinerável.

ÆOs rótulos são descartados 
como pacotes plásticos

Cesto Branco Cesto Marrom

Cesto azul

Pilhas

devem se jogadas como
lixo Incinerável.

●Latas de spray/latas de gás butano

Itens que não podem ser coletados como latas

Latas de tinta vazias (exceto latas de spray)
Latas vazias 18 litros ou maiores

●Latas (alumínio/aço)

❶Jornais/folhetos
(apenas folhetos 
inseridos em 
jornais)

❷Papelão (com miolo ondulado)

Pode ser amarrado com cordões de plástico.
Não use fita adesiva.

Papéis que não podem 
ser considerados 
recicláveis

❸Caixa de leite
(branco por dentro)

❹Revistas/outros papéis 
velhos

Enxaguar
e secar.

Remova as
alças que
não são de
papel.

Livros, revistas, cadernos, caixas 
vazias, papel de montagem, papel 
de embrulho, papel de anotação, 
tubos de papel higiênico, etc.

Coloque-os no saco de rede verde
que estão no local de coleta.

Garrafas plásticas de bebidas/álcool/variações de molho de soja/
vinho de cozinha mirin/molho de salada sem óleo

①Garrafas com a marca PET
② Garrafas que não têm a marca PET na garrafa, 

mas têm no rótulo

Aqueles que não tem a marca PET nem na garrafa e no 
rótulo

Até cerca de 1 m 
de comprimento

Não inclua pequenos resíduos como bituca de cigarro.
(Os antigos sacos ainda podem ser usados.)

Lixo Incinerável a 
partir de 
Abril de 2019.

Resíduos de Jardim

●Podas do jardim e bambus
●Gramas/flores silvestres e ornamentais
●Caules e folhas de hortaliças

*Restos de alimentos são classificados 
como Lixo Incinerável

●Plantas invasoras (mato)
●Folhas caídas

Cargas grandes precisam ser divididas em quantidades menores ou
levadas diretamente ao Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano.

*A cinzas não necessitam do adesivo de lixo de grande porte.*A cinzas não necessitam do adesivo de lixo de grande porte.

Itens que não podem ser colocados nos sacos designados, 
mas que podem ser colocados em um caminhão de lixo.

Para cada lixo cole um adesivo de lixo de grande porte e 
descarte-o.

Lixo de 
grande porte

Dimensões aproximadas:
até 1 m × 50 cm × 50 cm

(Azul, verde, preto, etc.)

●itens de metal ●Cerâmica/peças de vidro ●Itens de plástico duro

Reciclagem de pequenos eletrodomésticos

●Aparelhos elétricos ●Outros

Ar Condicionados, televisões, máquinas de lavar roupa, geladeiras, freezers, secadores de roupa e computadores 
não podem ser deixados nos locais de coleta.

Remova o combustível ou baterias. (Remova completamente o combustível restante no aparelho)Remova o combustível ou baterias. (Remova completamente o combustível restante no aparelho)

Tampas de garrafa
(metal)

Os eletrodomésticos até 1 m × 50 cm × 50 cm são coletados em Sunday Recycle e pelas 
lojas que cooperam com a coleta desses produtos (serviço gratuito). Verifique no folheto 
informativo “Guia para Sunday Recycling e Coleta de 
Pequenos Eletrodomésticos ”para saber sobre materiais 
aceitos, locais de coleta e outras informações.

Entregue os itens diretamente para o 
funcionário da loja.

Garrafas plásticas

*Incluem garrafas 
de vidro foscas

Procure por este 
símbolo de reciclagem!
Procure por este 
símbolo de reciclagem! Embalagem Plástica

Use o conteúdo completamente e remova qualquer resíduo ou óleo.
Itens com rótulos difíceis de remover podem ser descartados assim mesmo.

Colocar em saco de lixo padronizado e levá-lo ao local de coleta. 
Itens grandes que não cabem no saco de lixo, agrupar ou amarrar e 
descartar diretamente.

Não é necessário Adesivo de Lixo de Grande Dimensão.

Tamanho do lixo de grande dimensão 
permitido descartar no local de coleta 
(Tamanho imite)
Até 1 m × 50 cm × 50 cm

Embalagens Plásticas refere-se a:
Embalagens e recipientes de plástico, 
cujo conteúdo já tenha sido 
consumido ou retirado.

●Garrafas de 
Plástico

●Tampas ●Copos/recipientes ●Bandejas de alimentos ●Enchimento/
material 
para embalagem

*Para bandejas de plástico brancas, 
se possível descarte-as no espaço 
de coleta de lixos recicláveis 
localizados em supermercados etc.

Itens que são considerados 
Lixos Incineráveis mesmo 
tendo o símbolo

Atenção!

*Porém se conseguir limpá-los podem ser jogados 
como recipiente plásticos

Garrafas de óleo de cozinha, tubos, embalagem de 
alimentos, etc.

Sacos de soro, sacos de comida 
líquida etc.

●Sacos em geral ●Redes ●Recipientes de isopor

Produtos de plástico em si não entram
no grupo de Embalagens Plásticas

●Aqueles sujos com substâncias difíceis de remover

●Bolsas de atendimento 
médico domiciliar

Recicláveis (Itens a serem reciclados)

●Papéis que não são recicláveis

●Itens de plástico macio ●Lixo de cozinha ●Outros

●artigos de couro/pano ●Artigos de 
borracha

●itens de madeira

●Cinzas

*Cortar ou enrolar

●Embalagem plástica 
com sujeiras que 
não saem

Coloque-os em um saco padronizado e deixe-os no local de coleta.
Para um item que seja grande demais para caber no saco de lixo padrão, cole um adesivo 
de Lixo de Grande Dimensão, antes de jogá-lo.

Coloque-os em um saco padronizado e deixe-os no local de coleta.
Para um item que seja grande demais para caber no saco de lixo padrão, cole um adesivo 
de Lixo de Grande Dimensão, antes de jogá-lo.

uPapel com cheiros irremovíveis

uPapéis processados

ufraldas de papel

(papel de embrulho de sabão e 
caixas de sabão em pó)

uResíduos de picador de 
papel com menos de 
10 cm de comprimento

Pilhas recarregáveis
JBRC

(03-6403-5673
http://www.jbrc.com

Pilhas botão
Centro de Coleta de Bateria 
do tipo Botão
(0120-266-205
http://www.botankaishu.jp

Ni-Cd Ni-MH Li-ion

Pilhas recarregáveis e Pilhas botão devem ser 
    deixadas nas lojas que cooperam com a coleta

Lixo Incinerável
(Itens incineráveis que não sejam recicláveis)

Lixo não Incinerável
(Itens não incineráveis que não são recicláveis)

Remova o filtro de óleo

Remova o querosene

Remova a tampa e o rótulo e lave o interior levemente para remover os 
resíduos. Sem esmagá-lo jogue-o assim mesmo ou amasse-o levemente. 
(Não precisa tirar o anel de lacre.)

Recomendável o uso de 
barbante de palha. 
Arames ou fios elétricos 
não são permitidos.

Verduras/frutas; nozes/sementes; 
troncos de árvores; restos de cozinha; 
móveis de madeira e itens de bambu

Resíduos agrícolas ou comerciais

Remova a terra o 
máximo possível.

Sacos de 
compras não 
transparentes 
não são aceitos

Sacos transparentesSacos transparentes

Lave o interior levemente para remover resíduos ou óleo. 
Não há necessidade de esmagá-los. 
Apenas amasse-os pisando levemente.

Pode ser
jogado

Não podem
ser jogados

Procure por este 
símbolo de reciclagem!
Procure por este 
símbolo de reciclagem!

Louças de cerâmicas; frascos de cosméticos; garrafas 
para conservas e licores; garrafas de cor branca ou 
leitosa;garrafas de solventes, tintas e produtos químicos 
(garrafas de remédios líquidos são classificados como 
Vidro); talheres de vidro; tampa de garrafa (metal)

Tampa de garrafa (plástica)  Ædescarte-as como Embalagens Plásticas

Amarre as podas com um cordão. Coloque as folhas e a grama em um 
saco transparente (sacolas de compras não são aceitas). Descarte no 
local de coleta de lixo de sua área.

(Folhas, podas e outros)

Não há necessidade de colar o Adesivo para Lixo de Grande Dimensão.
Pedimos a colaboração contínua aos que têm condições de processá-los em suas propriedades.

Vigente desde
abril de 2015

Lixo
Incinerávei

Centro de Energia Ambiental de Nagano, 
Associação regional de Nagano
(2-27-1 Matsuoka, Nagano)   Consultas: (026-222-5301

Qualquer lixo
exceto o

Lixo Incinerável

Lixo Não Incinerável, Embalagens Plásticas, Papel, Latas, Garrafas, Garrafas Plásticas PET, 
Resíduos de Jardim (folhas, ramos etc.)
Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano (antigo Centro de depósito de lixo da Cidade de Nagano)
(2-42-1 Matsuoka, Nagano)   Consultas: (026-221-5316

Coloque-as em uma 
saco resistente  que 
não vase e nem fure e 
escreva “灰 (cinzas)” 
no saco.

Não são coletados de janeiro a março.
*Leve-os ao Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano. Itens que não se enquadram 

em uma categoria específica serão tratados como Lixo Incinerável (serviço cobrabo)
！！

*No caso de uso do antigo saco 
de lixo que irá usar cole o adesivo (                                       )                                         
que comprova o pagamento da taxa de despejo, 
o tamanho do saco que irá usar.

Macaco hidráulico, pneus, bicicletas elétricas, 
dispositivos elétricos de saúde, esquadrias, telhas, 
tijolos, blocos de concreto, aquecedores a óleo, 
pedras usadas para preparar conservas (revestidas 
com plástico), sofás com mola/colchões*, etc.

[Procedimentos para descarte]
Marque uma visita ligando para o Centro de 
Reciclagem da Cidade de Nagano, (221-5316, 
antes de levar os itens.

Itens do tipo * são aceitos pelas seguintes 
empresas:
• Naotomi Shoji Co., Ltd. (026-222-1887
• Takara Shigen Kaihatsu Co., Ltd. (0120-030-320
• Igualdade Zero Co., Ltd. (026-221-8080
• Tosaki Shokai (026-221-3274

ポルトガル語

Coloque na caixa vermelha nos dias de coleta de Garrafas de Vidro.

(cordas de plástico/Faixas plásticas
para embalagem , etc.)

(Tapetes de banho)

(Esponjas) (Areia para os dejetos do
animais de estimação)

(Fitas casse)

(folha de vidro)

(folhas de alumínio)

(Peças de vidro
resistentes ao calor)

(Mangueira)

(papéis impermeáveis) (papéis revestidos
de alumínio)

(Canudos)

*os recipientes sujos são 
descartados como Lixo 
Incinerável.

*Traga sua própria bolsa para fazer compras

(materiais de plástico para proteção)

*Caixas com interior revestido com filme de alumínio 
devem ser descartadas como “Lixo Incinerável”.

*Caixas com interior revestido com filme de alumínio 
devem ser descartadas como “Lixo Incinerável”.

Para pequenos 
papéis, descarte-os 
colocando em meio a 
revistas ou dentro de 
caixas de papelão 
usadas

Atenção!

Fotografias; papel sensível ao calor (recibos, 
etc.); papel carbono; papel térmico (papel 
utilizado em Braille, etc.); papel para 
impressão a ferro; papel higiênico; papel 
impermeável; papel oleoso; papéi usados 
para enchimento de bolsas e sapatos; etc. 

ÆDestinados a Lixo Incinerável.

①Esvazie todo o conteúdo 
estando fora de casa onde 
não tenha perigo de 
causar um incêndio 
(há latas de spray que tem 
dispositivos para remover o gás).

②Abra um buraco

Tampas de lata e garrafa que 
podem se separados  podem 
ser descartadas junto com os 

seus devidos recipientes

Atenção!

Remova a tampa. Lave o interior levemente para remover resíduos ou óleo.
(Garrafa com parte da tampa que não dá para ser removida pode ser descartada da forma que se encontra)

Garrafas quebradas também podem ser descartadas nos cestos 
apropriados separados por cores.

*Sempre que possível, 
retorne as garrafas 
aos varejistas, como 
garrafas de cerveja e 
garrafas de 1,8 L.

*Se ficar indeciso em 
qual cesto colocar, 
coloque-o na ❸ 
Outras cores (caixa 
azul)

Atenção!

Æ
Destinados 
aLixo Não 
Incinerável.

*Em março de 2019, o gerenciamento do Lixo Incinerável foi transferido do Centro de Resíduos da Cidade de Nagano para o Centro de Energia 
Ambiental de Nagano, da Sociedade dos Municípios da Grande Nagano.
Como resultado, o nome das instalações de reciclagem e compactação de plástico foi alterado para Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano.

*Não jogue fora embalagens de plástico em sacolas de compras.

Até aprox. 50 cm de 
diâmetro (cada galho 
deverá ter menos de 25 
cm de diâmetro)

Itens que não podem ser jogados 
nos dias de coleta de Resíduos 
de Jardim

Atenção!

ÆDestinados a empresa especializada 
nesse tipo de descarte.

Æ
Destinados 
a Lixo 
Incinerável.

Atenção!
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A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

A taxa de despejo
do lixo será cobrada.

Itens que não podem ser colocados nos sacos designados, 
mas que podem ser colocados em um caminhão de lixo.

Para cada lixo cole um adesivo de lixo de grande porte e 
descarte-o.

Lixo de 
grande porte

Dimensões aproximadas:
até 1 m × 50 cm × 50 cm

*No caso de uso do antigo saco 
de lixo que irá usar cole o adesivo (                                       )                                         
que comprova o pagamento da taxa de despejo, 
o tamanho do saco que irá usar.

*Remova os dejetos 
humanos

*POs cabos de energia de cobertores 
elétricos e tapetes elétricos vão em 
Lixo Não Incinerável

*Drenar

*Fazer a compostagem dos lixos 
de cozinha em casa.

*Se tirar a sujeira jogue como 
embalagens plásticas.

*Antes de descartar fogos de artifício ou 
pontas de cigarro, mergulhe-os na água.

*Uma vez que a fita fica presa 
no triturador de lixo, ela é 
considerada Lixo Incinerável.

*Itens sujos: descarte 
como Lixo Incinerável

*Qualquer item 
contendo líquido ou 
tinta não pode ser 
coletado

*Remova completamente o 
gás como está na figura.

*Lâmpadas fluorescentes 
deverão ser jogados nos locais 
de coletas determinados.
Lâmpadas LED em Lixo Não 
Incinerável.

*Para bicicletas elétricas, veja na parte 
debaixo do calendário onde fala dos 
itens que não podem ser colocados 
nos locais de coleta

*Enrole em um pano itens perigosos 
e afiados antes de descartá-los

(próprio produto)

Atenção!

(o próprio produto)

Atenção!

Atenção!

[Contate] Setor de Gerenciamento Ambiental da Vida Cotidiana (026-224-7635; 026-224-5035
 Centro de Reciclagem da Cidade de Nagano (026-221-5316; Centro de Energia Ambiental (026-222-5301 (URL) http://www.city.nagano.nagano.jp/

Alcalina/manganês

*Pilhas de lítio (tipo botão) 
são Lixo Não Incineráveis

*Isole com uma fita adesiva 
antes de descartá-lo

*Pilhas de lítio (tipo botão) 
são Lixo Não Incineráveis

*Isole com uma fita adesiva 
antes de descartá-lo


