
Como separar e jogar os materiais recicláveis e o lixo  
☆Caso seja dia de coleta, o lixo e os materiais recicláveis (exceto 

lixo de grande porte) serão coletados mesmo nos feriados. 
 Entretanto, no começo e final de ano, como a data de coleta será 

atípica,  informaremos pelo  "Informativo Ichikawa" ou pelo site 
oficial da prefeitura. 

☆Verifique o dia da coleta na "Lista de dias de coleta por bairro" e 
preencha o interior da lacuna em baixo           . 

～Regras para jogar o lixo em Ichikawa ～ 

☆Número de contato caso o lixo não seja recolhido no dia da coleta 

   Central de atendimento da Cooperativa de limpeza/coleta de materiais recicláveis da cidade de Ichikawa  Tel.: 047 (335) 8155   FAX: 047 (335) 8151 

☆Número de contato geral: Departamento de Ordenação do Ambiente de Vivência Tel.: 047 (712) 6317   FAX: 047 (712) 6308                                                                     

                                             Seção de atividades de limpeza                                   Tel.: 047 (712) 6301 FAX: 047 (712) 6302 
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Coleta 2 vezes 

por semana 

dia da semana 

●Folhas de 

plantas, ervas. 

Coleta 1 vez 

por semana 
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*3 As lâmpadas fluorescentes devem ser coloca-

das em caixa de papel ou embrulhadas em jornal, 

com a indicação "KIKEN - Perigo". 

Para jogar fora garrafas Para jogar fora latas 

Retire o conteúdo, enxague 

levemente e coloque em  

sacos designados, sacos  

transparentes ou semi-

transparentes. 

Os galhos a serem jogados devem 

ter um diâmetro menor que 10 cm. 

Cortem-nos para terem um compri-

mento menor que 50cm, e am-

arrem num feixe de aproximad-

amente 30 cm de diâmetro. Não os 

coloquem em sacos. Jogue somen-

te até 3 feixes num só dia de 

coleta.  
●Lata (bebida, 

doce, enlatado, 

etc.) 

Para jogar fora embalagens plásticas, retire o conteúdo, enxague levemente e coloque diretamente no saco indicado como "Embalagem plástica" *1 

Retire o conteúdo, enxague 

levemente e coloque em 

sacos designados, sacos 

transparentes ou semi-

transparentes. *Caso a gar-

rafa seja resistente ao calor 

ou seja de cristal, descarte 

como lixo não incinerável. ●Garrafa (bebida, 

tempero, etc.) 

●Garrafas PET 

         *2 

<Exemplos>Embalagens plásticas são aqueles materiais plásticos que continham ou envolviam o produto na hora de aquisição e possuem  

este símbolo (os produtos plásticos que não se encaixem nesta categoria devem ser descartados como lixo incinerável). 

 Para jogar fora papéis, amarre-os, separados por espécie. 

Evite jogar em 

dias de chuva. 

★Enxague levemente, 

abra e seque as 

caixinhas de leite e 

semelhantes. 

★Não use fita  

adesiva, sacos 

plástico distribuídos 

pelo jornaleiro e 

caixa de papelão. 
●Jornais 

Para jogar fora tecidos 

Coleta  

individual 

<Serviço  

cobrado> 

 Para lixo de grande porte, favor solicitar a coleta pelo telefone exclusivo (até 5 itens por vez) 

dia da semana 

dia da semana 

●Fralda de 

papel *2 
●Lixo orgânico 

(inclusive conchas)*1 

●Óleo de cozinha 

usado *3 

●Peças de couro 
(inclusive produtos 

de couro sintético) 

●Produtos de 

borracha e vinil 

●Embalagens 

plásticas sujas 
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●Louças e objetos 

cortantes *1 

●Latas de  

spray *2 

●Frigideira,  

panela, chaleira 

●Frasco de  

cosmético*2  

e guarda-chuva  

●Aspirador de 

 pó e Gravador 

 de vídeo 

Lixo tóxico: coloque em um saco transparente. 
 

<Exemplos> 

Para jogar fora o lixo não incinerável, coloque-o no saco indicado como "Lixo não incinerável". 
  

<Exemplos> 

●Lâmpada  

fluorescente*3 

Como jogar os galhos de árvore cortados  
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●Galhos de árvore 

cortados  
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Coleta 1 vez 

por semana 

Coleta 1 vez 

por semana 

dia da semana 

dia da semana 

●Recipientes  

   descartáveis e 

pacotes de ovos 

●Frascos e 

bandejas 
●Tubos *3 ●Sacos de  

polietileno, 

papel filme 

●Tampinhas ●Material de  

enchimento  

(tal como isopor) 

*1 Caso não consiga remover a sujeira por completo, descarte como lixo incinerável. *2 Remove a tampinha e o rótulo, enxague levemente, 

amasse e coloque no mesmo saco que Embalagem plástica. *3 Termine de usar por completo os produtos cujo interior não pode ser enxaguado. 

●Revistas as 

semanais,  

catálogos, etc) 

●Caixas de 

papelão 
●Caixinhas de 

leite, etc. 

*1  Os papéis diversos (tais como caixa de doces, papéis de cópia) devem ser colocados em sacos de papel, 

colocados juntos no meio de revistas ou apenas agrupados. 

●Papéis  

diversos*1 

Lave e coloque em  

sacos transparentes  

ou semi-transparentes. 

●Tecidos(como roupas e 

produtos de algodão)*2 

※2 Artigos de couro, quimono e rolos de tecido  

para quimono devem ser descartados como lixo  

incinerável 

Pessoas com dificuldades auditivas e de 

falar podem solicitar a coleta por FAX.  

Horário de atendimento   Segunda à Sexta: 09:00-17:00   Sábados: 09:00-12:00  Folgas: Domingos, feriados, começo e final de ano 

☆O lixo é considerado de grande porte quando é do tamanho maior que um recipiente de plástico para querosene (de 18 litros), ou é 

uma massa de metal, por exemplo. (Sua identificação não depende de ele caber ou não num saco designado).  

☆Compre a "etiqueta para tratamento de lixo de grande porte" e deixe o lixo etiquetado até as 08:00 da manhã do dia combinado, no 

local marcado. 

※Prevemos o início do sistema online para solicitação da coleta a partir de outubro de 2019. Confirme no site oficial da prefeitura para 

maiores detalhes. 

Telefone exclusivo para Lixo de grande porte 047 (712) 6300  

FAX： ０４７-７１２-６３０２(Somente para as pessoas com dificuldades auditivas e de falar)  

Distribuímos o aplicativo para  

separação do lixo.  

(para Android) (para iPhone) 

☆Conteúdo 

Calendário de coleta de lixo, dicionário de 

separação de lixo, função MAPA, funções 

de alerta, entre outros 

●Esfigmomanô 

metro de 

mercúrio 

●Pilhas / 

termômetro  

de mercúrio 

Tenha cuidado para 

que o saco não seja 

levado pelo vento 

em dias de vento 

forte. 

Não coloque facas 

nem agulhas. 

・Leve o lixo ao seu ponto de coleta até às 8:00 do dia 

de coleta. 

・Separe os materiais recicláveis e o lixo de maneira  

  correta. 

・“Lixo incinerável”, “lixo não incinerável” e “embalagem 

plástica” devem ser colocados, sem falta, nos sacos 

designados pela prefeitura, antes de serem jogados. 

 Para jogar fora o lixo incinerável, coloque-o no saco indicado como "Moyasu gomi you" (Para lixo incinerável).  

 Papéis diversos devem ser descartados como lixo de papéis. 
 
 

<Exemplos> 

●Produtos de plástico 

com exceção de 

embalagens 

*1 Escorra bem o líquido do lixo. *2 Retire e jogue o excesso de sujeira no vaso sanitário. *3 Coloque num papel/pano ou deixe solidificar. 

*1 Embrulhe louça ou vidro quebrado e outros objetos cortantes com jornal, entre outros, e indique "KIKEN - 

Perigo" e coloque nos sacos designados. ※2 Os recipientes devem ser completamente esvaziados para serem 

jogados. Não há necessidade de furá-los.  

☆Quanto aos pequenos aprelhos como celulares, câmeras digitais, games de pequeno porte, por favor, 

colabore com sua reciclagem. Existem caixas de coleta nas prefeituras, centros comunitários, etc. 

<Consulte também o verso> 

ポルトガル語 
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<Lista dos dias de coleta por bairro>　(Obedeça ao dia da semana para jogar o lixo)
☆Foram citadas abaixo como:　Lixo incinerável = "Incinerável"  Lixo não incinerável = "Não incinerável"
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Qui Seg

Ter・Sex

Sáb

● Quando o seu querido animal de estimação falecer (serviço cobrado)　*A cremação é feita em câmara exclusiva para animais e as cinzas são colocadas em um cenotáfio.
                                                                                                                                                                                                              <Responsável por animais de estimação> 047 (334) 1111

　Os lixos gerados por atividade empresarial  devem ser tratados de
forma apropriada, sob responsabilidade da própria empresa (não é possí
vel deixar nos postos de coleta de lixos residenciais).
　Você mesmo pode levar ao Clean Center de Ichikawa (recebimento do
lixo feito  mediante um pagamento), ou contratar uma das empresas de
coleta e transporte de resíduos em geral relacionadas abaixo para a
coleta (serviço pago).Para consultas, contate a Departamento de
Manutenção do Ambiente de Vivência [Tel.: 047 (712) 6310　FAX: 047
（712）6316].

Lixo gerado a partir de escritórios ou lojas Ao levar o lixo no Clean Center
　Quando há grande quantidade de lixo, produzido por uma mudança
por exemplo, você mesmo pode levá-lo ao Clean Center de Ichikawa
【Telefone: 047（328）2326　FAX: 047（320）5030】. (O serviço é pago. O
Center aceita o lixo de segunda-feira a sábado, das 13:00 às 16:00.
Fechado aos domingos, feriados e no final e no início de ano)
　Quando você não pode levar o lixo pessoalmente ao Center,
contrate uma das empresas de coleta e transporte de resíduos em
geral relacionadas abaixo para a coleta (serviço pago). A Prefeitura nã
o trabalha com o tratamento do lixo industrial.

Empréstimo de rede contra corvos

　Efetuamos o empréstimo de "Rede de proteção
contra corvos" para evitar que corvos, cachorros ou
gatos, entre outros, revirem o lixo dos postos de
coleta. Emprestamos a rede só para postos de coleta
utilizados por mais de 5 famílias (Não efetuamos
empréstimo para habitações coletivas, tais como
apartamentos, condomínios).
Para consultas, contate a Seção de atividades de
limpeza [Tel.: 047 (712) 6301　FAX: 047（712）6302].
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SegAinokawa Ter・Sex Qua Kami-myoden Ter・Sex

Ter・Sex

Qua

Futamata
Futamata-
shinmachi

Seg

Ter・Sex

Qui

Kashiwai-machi Qua・Sáb

OwadaBokke-machi 4
chome

Qua・Sáb

Sáb Qua

Sáb Qua

Seg

Ter

Qua

Seg

SábHinode Ter・Sex Seg

Hirata 1, 2
chome

Qua・Sáb

QuiHiroo Ter・Sex Qua

Hirata 3, 4
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Qui SegShimo-kaizuka Qua・Sáb

Seg Sáb

Qua Qui

Ter・SexShiohama

Seg SábShioyaki Ter・Sex

Qua・Sáb

Ter・SexSuehiro

Sáb Qua

Qua Qui

Seg SábSaiwai Ter・Sex

Ter・Sex

Ter・Sex

Sex Ter
Shinden 1, 5
chome

Qua・Sáb

Seg Sáb

Seg Sáb

Sekigashima

Shimo-myoden Ter・Sex

Qua

Qui

Sáb

Sugano Qua・SábSábHon-gyotoku Ter・Sex Seg Minato-shinden Ter・Sex

SuwadaMiyakubo Qua・Sáb Seg・QuiHonshio Ter・Sex Seg Seg

Ter

Horinouchi Seg・Qui Ter Moto-kitakata Qua・Sáb Sex

Houme-machi Qua・Sáb

Sex

SexQui
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Wakamiya Qua・Sáb
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TerSex

Seg Sáb
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Sex

Qui

Qui

Ter・Sex

Sáb Qua

Ter Sex

Qui Seg

Qui Seg

Seg Sáb

Ono-machi Qua・Sáb

Seg・Qui

Sex Ter Osu Seg・Qui

Kandori Ter・Sex

Kato-shinden Ter・Sex Seg Sáb

Qua

Chidori-cho Ter・Sex Seg Kawara Ter・Sex Seg

Ter

Baraki Ter・Sex Seg

Qua Qui

Sex

Kitakata Qua・Sáb Sex Ter

Sáb S

Shimajiri

Gyotoku-ekimae Ter・Sex Seg Konodai Seg・Qui Ter Sex

Seg Kokubun Seg・Qui Ter Sex

Kita-kokubun Seg・Qui Ter Sex

Shinden 2, 3, 4
chome

Seg・Qui

Higashi-owada Seg・Qui Koya-shinmachi Ter・Sex

Seg

SegQua

Sáb

Sáb

Shimo-shinshukuSex Ter・SexHigashi-kokubun Seg・Qui Ter Koya Ter・Sex

Higashi-sugano Qua・Sáb Qui M Mama Seg・Qui Ter Sex

Minami-ono Qua・Sáb Qui Seg

Minami-gyotoku Ter・Sex Qua Qui

Minami-yawata

Seg

Qui

Minato Ter・Sex

Sex

Ter T

Seg ・Qui Sáb Qua

Revendedor de gás propano, ou Agência de Ichikawa da Associação de Gás Liquefeito da
Província de Chiba [Tel.: 047 (358) 2011]

5. Moto (inclusive motoneta) Central de Atendimento para Reciclagem de Veículos de Duas Rodas [Tel.:050 (3000) 0727]

Itens Local de consulta sobre o tratamento

Qua

Ter

Ter・Sex

Sex

Qua・Sáb

Sáb

Qui

Seg Sáb

Takara Ter・Sex

Takahama-machi Ter・Sex Qua

Qui Sex TerTakaishigami

Rikken Kensetsu S/A Ono-machi 2-1849 337-3615

Nome da empresa Endereço

1. Solicitar o recolhimento à loja em que adquiriu o produto ou à loja em que efetuou sua reposição.
2. Caso não se lembre da loja, leve por conta própria ao local de coleta designado
3. Caso não possa levar por conta própria e queira solicitar o recolhimento, contate o Centro de
Atendimento para Eletrodomésticos (operado por grupo de empresas particulares) [Tel.: 047 (320) 5533]
[FAX.: 047 (371) 4466]

1.  Itens que correspondem à lei de reciclagem de eletrodomésticos
Televisão (do tipo tubo de raios catódicos/cristal líquido/plasma), máquina de lavar/secar roupa,
geladeira, freezer, refrigerador, refrigerador/aquecedor, ar condicionado

2. Computador de mesa (gabinete), notebook, display CRT (inclusive o de tipo inteiriço), display de
cristal líquido (inclusive o de tipo inteiriço)

Soya

Ter

Sáb

SexTajiri Seg・Qui

Soya 3-9-5

Posto de gasolina

8. Piano, cofre a prova de fogo (cofres portáteis devem ser descartados como lixo não incinerável),
agroquímico (como pesticida), solo, pedra, cascalho

Loja onde foi adquirido, fabricante, empresa especializada

9. *Dentre os resíduos hospitalares utilizados em casa, objetos perfurantes como seringa, agulhas,
etc., e medicamentos

Devolver na instituição médica que forneceu o produto ou na farmácia

Qui Seg Toukagi

Daishin Kogyo S/A Yawata 6-7-14 302-7825
Mitsunobu Seiun S/A Soya 6-30-2 371-9345
Ichikawa Kankyo Engineering S/A Tajiri 2-11-25 376-1711

Fujishiro Seiso Service Ltda. Kokubu 2-7-6 374-0822
Shinko Kankyo Ltda. Suwada 1-23-10 372-5419

Oshikiri 20-3 357-1546
337-7506

Minami Ono 1-9-26 338-0220

Shioyaki 2-2-73
Showa Ltda.

Ichikawa Kigyo Ltda.

Soya 3-7-2 371-7514

Kenso S/A Baraki 3-18-9

Nihon Service S/A

375-6811

300-2253

Daiichi Sangyo S/A
Mihashi Service Ltda.

Kyosho Sangyo Ltda.

Tajima Seiso Ltda.
Chiba Kensetsu S/A

328-8333

Ono-machi 3-1696 337-8255
Ono-machi 4-2846 337-8643
Kashiwai-machi 1-1263-7 338-4516
Myoden 1-9-12 357-3317

Ishii Kogyosho S/A

Kokubu Unʹyu S/A Ono-machi 1-56-3 339-5390

337-0265

Inagoshi-machi 170-1

Nome da empresa Endereço Telefone

Miho Kogyo Ltda. Ono-machi 2-595-4

Soya Zouen Doboku S/A

Oikawa Kenzai Kogyo Ltda. Ono-machi 2-959

372-4345
Matsukaze S/A Soya 1-31-24 373-6261

370-7063Daiichi Yumi Ltda. Owada 5-15-17
Chiba Road Service S/A Minami Yawata 3-7-3 370-9333

Levar ao fabricante, caso seja possível identificá-lo, ou à Associação de Promoção de
Reciclagem de PCs, se não for possível sua identificação (PC de própria montagem, etc) [Tel.:
03 (5282) 7685]

3. Extintor de incêndio Loja em que foi adquirido, ou ao Centro de Promoção de Reciclagem de Extintores [Tel.: 03
(5829) 6773] [FAX.: 03 (5829) 6774]

Telefone Endereço TelefoneNome da empresa

Seg・Qui

7. Querosene, gasolina, óleo

Seg

6. Partes desmontadas de automóvel (tais como porta, para-choque, pneu, roda, bateria) Posto de gasolina, loja de carros, loja especializada em pneus, empresa de desmanche

O-machi Ter

Qui

SexKakemama Ter・Sex Onitaka Seg・Qui Sáb

※Artigos perigosos tais como seringas, misturados no lixo comum, causam ferimentos aos funcionários dos centros de tratamento de lixo. Jogue os materiais perigosos de maneira correta.

4. Botijão de gás propano (o cilindro de tipo cassete deve ser completamente utilizado e
descartado como lixo não incinerável)

Tomihama

SexNakayama Qua・Sáb

Myoden

Sáb

Sáb

Qui

Seg

Não incinerável / Tóxico
Garrafa / Lata

Galhos de árvore cortados

Não incinerável / Tóxico
Garrafa / Lata

Galhos de árvore cortados

Não incinerável / Tóxico
Garrafa / Lata

Galhos de árvore cortados

Publicado em: 1 de julho de 2019

<Itens que não podem ser coletados nem tratados pela cidade>

<Lista de empresas de coleta e transporte de resíduos em geral (empresas autorizadas)>

Isejuku Ter・Sex Onigoe Qua・Sáb

<Outros>
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Ichikawa-minami
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