
*Plástico é considerado lixo incinerável. Plástico não será coletado como lixo não-incinerável.

Setor 1, Departamento de Meio Ambiente   TEL 079-426-1561         Atendimento: Segunda a Sexta (incluindo feriados) 8h às 16:45h

Centro de Coleta de Lixo de Grande Porte    TEL 079-426-5374        Atendimento: Segunda a Sexta (incluindo feriados) 9h às 17h

Lixo Incinerável (utilize sacos de lixo designado pela prefeitura)

Lixo Não-Incinerável (descarte sem colocar em sacos de lixo)

*Vide Verso

Ponto Importante 1
Remova o líquido do 
lixo de cozinha antes 
de descartá-lo.

Ponto Importante 3
Para descartar óleo de cozinha, 
utilize solidificador de óleo, ou 
absorva o óleo com panos e 
descarte-os aos poucos.

Ponto Importante 1
Retire do saco e posicione o lixo 
diretamente no cesto. Não há cor 
designada para o cesto.

Ponto Importante 2
Embrulhe lâmpadas, 
folhas de vidro, facas e 
outros itens perigosos em 
papel de jornal, por 
exemplo, e escreva a 
palavra

"キケン" ("perigo").

Ponto Importante 3
Deposite eletrodomésticos de 
pequeno porte em caixas de coleta 
(abertura: 15cm×40cm) localizados 
na Prefeitura, no Centro de 
Manutenção Urbana (Kankyo Bika 
Center), em Centros Municipais, em 
Associações Comunitárias, e Centros 
Culturais de Direitos Humanos.

Utilize sacos de lixo designados pela Prefeitura de Kakogawa.
Atenção: não serão coletados lixos incineráveis contidos 
em sacos de lixo não-designados.

Sacos de lixo designados podem ser encontrados em supermercados, 
home centers, drogarias, lojas de conveniência, etc. 
(Nem todas as lojas oferecem todos os tipos de sacos de lixo)

*Latas de spray 
e gás devem ser 
descartadas no 
"dia das latas"

A Eco cleanpeer Harima está em pleno 

Desde Fevereiro de 2022, os lixos incineráveis, não-incineráveis e de 
grande porte da cidade de Kakogawa são recolhidos pela Eco cleanpeer 
Harima (Endereço: Takasago-shi, Umei-cho 6 chome 1-1), co-gerenciada 
pelas cidades de Kakogawa e Takasago, e pelas vilas de Inami e Harima.
Caso queira, você pode transportar o seu próprio lixo ao Eco cleanpeer 
Harima. 

（Lixos incineráveis, não-incineráveis e de grande porte）

Eco cleanpeer Harima     TEL 079-448-5260
Atendimento: Segunda a Sábado (incluindo feriados) 8:30h às 16h

（Papel reciclável）

Centro de Reaproveitamento de Material (Shigenka Center) TEL 079-428-3211
Atendimento: Segunda a Sábado (incluindo feriados) 8h às 15:30h

（Galhos e folhas de árvore）

Centro de Reciclagem (Recycle Center) TEL 079-428-2391
Atendimento: Segunda a Sábado (incluindo feriados) 8:15h às 15:30h

Sobre como descartar o lixo e coleta de lixo de grande porte

Sobre coleta de lixo

Sobre transportar o próprio lixo 

Maiores informações (Departamento de Meio Ambiente de Kakogawa)
▲Eco cleanpeer Harima 

☆Para descartar o 

lixo, coloque o 
resíduo num saco 
de lixo designado de 
45, 30, ou 15 litros.

Ponto Importante 2
Retire o ar de dentro do 
saco de lixo.

Sacos de lixo designados pela Prefeitura de Kakogawa
Há 3 tamanhos para os tipos sem alça e com alça.

Com alçaSem alça

* Mera ilustração


