
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque as 

     

     
   

      

◎Faça a solicita
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         
"Tel.: 0800
"Tel.: 072

◎Em rela
cató
consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

Coloque as embalagens e recipientes de plástico

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

     

     
     

      

Incinerável

Cartucho de gás 

descartável

Lata de spray

Embalagens e 

recipientes de plástico

Plástico

Recursos recicláveis

Lixo não padronizado

Lixo para aterro 

sanitário

a a solicitaçã
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         
Tel.: 0800-222
Tel.: 072-923-
Em relação aos eletrodom

ódicos, display de cristal l
consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

 

embalagens e recipientes de plástico

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Incinerável

Cartucho de gás 

descartável

Lata de spray

Embalagens e 

recipientes de plástico

Plástico 

Garrafa PET

Recursos recicláveis

Lixo não padronizado

Lixo para aterro 

sanitário

ção para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

222-9966 (ligação gratuita)" 
-9966 (telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP)

o aos eletrodom
dicos, display de cristal l

consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

embalagens e recipientes de plástico

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Incinerável 

Cartucho de gás 

descartável 

Lata de spray 

Embalagens e 

recipientes de plástico

 

Garrafa PET 

Recursos recicláveis

Lixo não padronizado

Lixo para aterro 

sanitário 

*Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

(ligação gratuita)" 
(telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP)

o aos eletrodomésticos recicl
dicos, display de cristal líquido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 

consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

embalagens e recipientes de plástico

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

((((Região Região Região Região 
Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Terça e sexta

as semanas

Terça e sexta

as semanas

Quinta

semanas

1a 

meses

3a quarta

meses

2a 

todos os meses

5a quarta

recipientes de plástico 

Recursos recicláveis 

Lixo não padronizado 

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

*Não há 

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

(ligação gratuita)"  
(telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP)

sticos recicláveis (geladeira, freezer, condicionador de 
quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 

consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

embalagens e recipientes de plástico

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Região Região Região Região 
Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Terça e sexta

as semanas

Terça e sexta

as semanas

Quinta

semanas

1a quarta

meses

3a quarta

meses

2a e 4a quarta

todos os meses

5a quarta

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

Não há coleta nos meses em que não há a 5a quarta

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

(telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP)
veis (geladeira, freezer, condicionador de 

quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 
consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

embalagens e recipientes de plástico até às 8h da

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Região Região Região Região 
Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Terça e sexta

as semanas

Terça e sexta

as semanas

Quinta-feira de todas as 

semanas 

quarta-feira de todos os 

meses 

3a quarta-feira de todos os 

meses 

e 4a quarta

todos os meses

5a quarta-feira

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

coleta nos meses em que não há a 5a quarta

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

(telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP)
veis (geladeira, freezer, condicionador de 

quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 
consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais!

até às 8h da

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Região Região Região Região DDDD))))    
Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

Terça e sexta-feira de todas 

as semanas 

Terça e sexta-feira

as semanas 

feira de todas as 

feira de todos os 

feira de todos os 

e 4a quarta-feira de 

todos os meses 

feira 

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

coleta nos meses em que não há a 5a quarta

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

(telefone celular, PHS, uma parte dos telefones IP) 
veis (geladeira, freezer, condicionador de 

quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 
consulte as lojas onde comprou ou as lojas que compram estes materiais! 

até às 8h da manhã do 

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo

Há caso da programação do final e início de ano ser alterada

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo

feira de todas 

feira de todas 

feira de todas as 

feira de todos os 

feira de todos os 

feira de 

 

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos

coleta nos meses em que não há a 5a quarta

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                         

veis (geladeira, freezer, condicionador de ar, televis
quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 

manhã do dia indicado

Coloque os outros materiais até às 8h30 do dia indicados 

Dia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixoDia de coleta de lixo    

Há caso da programação do final e início de ano ser alterada 

Coloque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixoColoque somente um tipo de lixo em cada saco de lixo 

feira de todas 

de todas 

feira de todas as 

feira de todos os 

feira de todos os 

feira de 

Colocar dentro de sacos transparentes e deixar ao lado dos lixos incineráveis

coleta nos meses em que não há a 5a quarta-feira 

ポルトガル語版

 

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
Centro de Atendimento para Lixo de Grande Porte da Cidade de Yao:                                                                                  

ar, televisão (tubo de raios 
quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 

dia indicado 

 

feira de todas 

de todas 

feira de todos os 

feira de todos os 

incineráveis 

 

ポルトガル語版 

 

o para a coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos recicláveis e de lixos eventuais, ao 
                                                         

o (tubo de raios 
quido e de plasma),  máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas), 


