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O modo de lidar com o lixo de grande porte varia dependendo da cidade

Lixo de
grande porte

Jogar o lixo de
modo ilegal é
crime!

Aparecem sempre artigos de grande porte sem uso quando na limpeza no final do ano, na
mudança de casa, na aquisição de novos móveis.Jogar o lixo não seguindo as regras é
crime.Tente aprender o modo correto, tipos de lixo que são recolhidos e como despchá -los.

O que é considerado lixo de grande porte?
É considerado lixo de grande porte aquele queimável superior a 30cm de comprimento, e não
queimável superior a 50cm de comprimento, ou lata maior que 18 litro(24cmx24cmx35cm).
Entretanto,há artigos que não são recolhidos apesar do tamanho. O que requer cuidado.
ただし、大きさだけではなく、回収できないものもあるので注意してください。
Fogão a gás(eliminar bateria),ventilador, forno micro-ondas,aspirador de
Eletrodomésticos
pó,aparelho p/exercício físico, video, estufa a querosene(eliminar óleo e
bateria)

Móveis grandes

Guarda roupa, cama,cadeira, sofá,pratileira para PC,cadeira p/tatami,・
tapete,tanque de polietileno, tampa p/banheira, caixa p/roupas,tapete

Outros

Vara p/por roupa,futon,carrinho p/bebê,artigos desportivos, plantas,etc.
Bicicleta(É recolhido,mas pregue um papel escrito“FUYOHIN). Na falta
desse papel não será recolhido.

Como deve desfazer o lixo de grande porte?
① Pago…Fazer reserva telefônica/eletrônica. Recolhidos até 6
artigos por vez.A tarifa varia de acordo com artigo.
②Pago…Levar por si ao centro de coleta.Fazer reserva no dia ao
Shiyakusho Kankyo-ka.A tarifa é ¥250 até 20kg.Cada vez que
excede 20kg será acrescido ¥250.
Fujimino-shi
2 artigos/vez Atualmente o recolhimento é gratuito.
Deixe no lugar, dia de semana, hora determinados.
Miyoshimachi 1 artigo/vez
Fujimi-shi
(2 tipos）

O que não deve ser jogado como lixo de grande porte.
● Artigos incluidos na lei de reciclagem de eletrodomésticos …aparelho de ar
condicionado, TV, geladeira, máquina de lavar roupas,PC.
●Produtos perigosos e nocivos…gasolina, inseticida,bujão de gás, remédio forte.
●O que não dá para despachar…bloco de cimento, bateria, automóvel, acessório
para moto, toro e raiz d’árvore, resto de material de construção,moto.Encarregar
uma empresa quanto ao bloco,terra, pedra.Mais detalhes favor consultar Kankyo -ka
de cada prefeitura. ★ Fujimi-shi Kankyo-ka(049 ― 251-2711 ） ★ Fujimino-shi
Kankyo-ka(049―262-9022）★Miyoshimachi Kankyo-ka(049―258-0019）
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Vamos proteger contra a influenza e norovirus vacinando e lavando as mãos ！
Nos últimos tempos fala-se sobre a influenza e norovirus. Mormente o número de paciente da
influenza deste ano

quadriplicou o do ano passado.No relatório consta que a província d e

Saitama está entre 3 primeiros na propagação no país.
A influenza causa febre repentina, calafrio forte, dor de cabeça, dor de garganta. E o
norovirus é uma doença que incomoda. Os contagiados concentram no inverno.Muitas vezes é
infectado ao comer ostra cru. Causa vômito, diarréia, dor de barriga. Aconselhamos ir
imediatamente ao hospital. A medida eficaz para ambos os casos é a lavar bem as mãos.

① Lavar bem as mãos c/sabão②enxaguar bem c/água corrente③enxugar e secar bem
いて乾燥させる
Medidas
◆Norovirus…Evite comer moluscos como ostra e améijoa cru. Para comer
ferva a 85~90℃ mais de 2 minutos.
◆Influenza…Antes de mais nada vacine. Uma aplicação para adulto e 2
para criança.¥3000 para adulto. A tarifa varia de hospital para hospital.
Além disso, é importante que use uma máscara para evitar a contaminação.
Cubra a boca com a mão na hora de tossir ou expirrar.

Eventos divertidos do FICEC dez.e janeiro

22/12(5a.feira) Sobauchitaiken

12/1(5a.feira) Kakizinetaiken

Após aula de japonês 11:00~
Participação é livre. É um evento anual
tradicional. No Japão há costume de
comer “soba” no dia 31/12 para passagem
de ano.
Dizem que combate o desastre, dá
longevidade e riqueza. Aqui na classe de
japonês promove “sobauchi” para dar força
aos alunos estudarem o japonês.
Venham sem falta participar da
“Sobauchitaiken”.É gratuita.

Após aula de japonês 11:00~
Shodoo(caligrafia) é uma bela arte nos
países da cultura de kanji. A classe de
japonês

do

FICEC

vai

promover

“Kakizome”, escrever a letra com pincel
que é hábito de japonês. Será uma
experiência rara para estrangeiros que
não têm hábito de escrever a letra com
pincel. Antigamente, no dia

2 de janeiro

era iniciado vários trabalhos. Kakizome é
um desses eventos do ano novo.

FICEC estará fechado: 29/12(5a.feira)~3/1(3a.feira) Preste a atenção
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