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①Material reciclável 
 
 
 
 
 

②Lixo queimável 
 
 
 
 
 

③Lixo não queimável 
 
 
 
  
 

④Lixo de grande porte 
 
 
 
 
 

⑤Lixo nocivo 
 
 
 
 
 

⑥ Lixo não coletado pela prefeitura 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
            

ポルトガル語
日 本 語 

日 本 語  www.ficec.jp/foreign/                
 ●É possĺvel ver números anteriores de “Information Fujimino” 

Primeiro passo de boa educação  
saber jogar o lixo corretamente 

São:vidros, latas,garrafas de polietileno, jornais, revistas, papéis volantes, 
caixas de papelão, panos, plásticos.Entretanto, não deve jogar papéis e panos 
no dia de chuva. Quanto a classificação e dias de coleta, peça no guichê da 
prefeitura.O setor responsável é o kankyo-ka em Fujimi e no Fujimino-shi.市、

O aumento gradativo do lixo doméstico vem causando problemas na vida de cidadãos, 
onerando o encargo adminstrativo e deteriorando o o ambiente. Há crescente casos de 
desavenças por não saber jogar o lixo corretamente. Favor tente inteirar-se do 
assunto para reaproveitamento de recursos naturais e p/manutenção do ambiente.  

生ゴミ、食用油、靴、ゴム製品、紙おむつ（汚物は取っておく）、紙くず、クッ

ション、ぬいぐるみなど。生ゴミを出すときは、よく水をきって出しましょう。

燃えるゴミの大きさは、長さが３０センチ未満のものになります。それ以上は粗

大ゴミになり、もっていかれませんので注意してください。 

  Panela,frigideira,vidro p/produtos cosméticos, vasos,louças de barro 
p/plantas,secador,armação de guarda-chuva,lata p/tinta,eletrodomésticos 
pequenos(suihanki,forno micro-onda,toca fitas,aquecedor(deve retirar as 
pilhas,óleo)aspirador de pó,vidros,cerâmicas,lâmpadas,faca(enrolar com papel 

Eletrodomésticos de grande porte(fornomicro-onda grande,ventilador,”kota- 
tu”fogão a gás,aquecedor >50cm,.móveis grandes(tansu, cama, sofá),carpete, 
tapete, futon,carrinho p/bebê,tábua de esqui, vara para secar 
roupas,bicicletas(deve colar o adesivo escrevendo “Fuyohin”. 

 Pilhas(colocar no lugar definido),lâmpadas fluorescentes,baterias,extintor, 
isqueiro descartável,latas de spray,bujão de gás descartável(deve estar vazio), 
termômetro de mercúrio,espelho. 
 

PC(deve seguir a lei de reciclagem de PC.Informe-se na loja). 
TV,arcondicionado, máquina de lavar roupas( deve seguir as normas de 
reciclagem de eletrodomésticos.Informe-se na loja),moto,pneus, 
bujão de gás, banheira, remédios, tocos e raĺzes grandes, óleos  
usados,óleo para motor, extintor, concretos, blocos,etc.. 
  

São:Lixo de cozinha,óleo comestĺvel,sapatos, material de borracha,fralda 
descartável(deixar eliminada a sujeira),resĺduos de papel,almofada,bonecos de 
feltro.Deve eliminar bem a água do lixo de cozinha antes de jogar,Até 30 cm 
são considerados lixos queimáveis,Além disso lixo de grande porte. 
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 www.ficec.jp/living/              
 ●Estamos publicando Seikatsu Gaido em 6 idiomas 

Jogar latas à toa é violação da lei 
Foi criada lei para limpeza da Fujimi-shi. 

Em 1 de outubro, em Fujimi-shi,vai entrar 
em vigor normas para embelezar a Fujimi-shi, 

que consistem de:、 

① Não deve jogar latas vazias à toa; 
② Não deve largar fezes de animais no local 

público ou nas propriedades de outrem. 
③ Não deve fumar nas ruas.Só pode fumar nos 

locais permitidos. 

Quem violar essas 3 leis será advertido e  
orientado.Não só japoneses mas 

estrangeiros também, devem procurar 
manter a cidade limpa 

 
xame de saúde básico 
Checagem anual de saúde é a base da famĺlia 
feliz. A pessoa sadia quase que não tem 
oportunidade de ir ao hospitalEntretanto, 
as vezes, sem perceber está acometido por 
uma doença.Convem ir reparando antes que 
fique mais grave. 
 Em Fujimino-shi ,Fujimi-shi, Miyoshima- 
chi, é possĺvel fazer a checagem básica de 
saúde e exame do câncer. Conteúdo do 
exame são:exame de saúde básica,exame do 
câncer de intestino grosso,de pulmão,exame 
do hapatite viral,exame do cãncer de 
mama,de útero,Consulte se tiver qualquer 
dúvida.Para exame,deve fazer reserva nos 
órgãos médicos, tendo condições favoráveis. 
 Deve levar certificado de saúde ou de 
kaigo.Informações:Centro de saúde próximo 

p.e.Centro de saúde Kamifukuoka 
  telefone ２６４－８２９２ 

 

13/out. Dia de “Satsumaiomohori”  
Staff p/Fujimino kokusai Wai-Wai Kurabu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujimino Kokusai Waiwai Kurabu,pretende 

mediante eventos  e brincandeiras,os 
moradores de diferentes nacionalidades 
tornarem-se  amigos  
O lugar de reunião dos companmheiros será 

o lugar de contato.Será a hora de cultivar a 
amizade.Está sendo administrado pelos 
estudantes universitários e adultos 
voluntários para cultivar a internacionalida- 
de,a criatividade,a independência das crian- 
ças.Próximos trabalhos serão seguintes: 
◆ 13/outubro-Satsumaimohori 
◆ 10/novembro-Preparativo de Natal 
◆ 8/dezem.Reunião de Natal(confec.de bolo 
◆ 24/fevereiro-Oyako de Wai-Wai < 

◆ Recruta-se colaboradores 
 Não gostaria de brincar junto com as 
crianças de diferentes nacionalidades.Quem 
sabe descobre novidades inesperadas. 
● E-mail fujiminowai@yahoo.co.jp 
● Telefone  

 ０４９－２５６－４２９０ 

 

Ei,você está violando a lei de trânsito com sua bicicleta! 
Há multa,pena.O que poucos conhecem sobre leis relativas à bicicleta. 
 

「Agora dá para andar de bicicleta nas cal- 
çadas」Ouvi esse comentário no interior do 
bonde.Mas isso só é permitido onde há 
sinalização de trânsito.Há seguintes regras 
penais sobre violação de trânsito: 
① Desprezar sinais…pena de 3 meses 
ou multa de 50 mil ienes② Parada no 
cruzamento…pena de 3 meses ou multa de 
50 mil ienes ③ Caminhar  lado a 
lado..multa de 20 mil ienes. 

④ Deve caminhar de luz acesa à 
noite…multa de 50 mil ienes. 

⑤ Falta de sinalização na mudança de 
sentido…multa de 50 mil ienes. 

⑥ Proibir andar c/2 pessoas…multa de 20 
mil ienes.(Permitido p/uma criança menor 
de 6 anos) 

⑦ Proibido andar de bicicleta embriagado.. 
Pena de 3 anos ou multa de 50 mil ienes 

⑧ Andar com uma só mão,segurando 
guarda-chuva…multa de 50 mil ienes. 
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