【ポルトガル語】

Aviso sobre a coleta em massa de Pilhas / Baterias
【Alteração】
・A partir de julho de 2022, será realizado a coleta em massa de pilhas / baterias.
※ Tipo de Pilha / Bateria: alcalina, manganês, lítio, botão, bateria pequena
recarregável.
・A princípio, será recolhido uma vez por semana, no mesmo dia da coleta de
Recipientes e Embalagens de Plástico.
【Propósito】
Ao coletar os Lixos Não Incineráveis e Lixos de Grande Porte, o número de
incêndios causados por pilhas de íon-lítio ou outros misturados no lixo aumentou
muito. Ao coletar as pilhas de uma vez só, evitaremos incêndios e realizarmos
uma coleta de lixo estável.
【Como jogar】
・ Coloque-as em saco transparente ou semitransparente que possibilite
visualizar os conteúdos.
※ Não use o saco de materiais recicláveis padronizado da prefeitura.
【Pedido】
・Misturar as pilhas com os recipientes e embalagens de plástico poderá causar
incêndio. Coloque as pilhas em saco separado dos recipientes e embalagens de
plástico sem falta.
・Ao jogar as pilhas de lítio, bateria de botão e baterias pequenas recarregáveis,
favor isolar os pólos + e - com fita durex (fita de celofane).
・As Baterias de chumbo-ácido como Baterias de automóveis, não serão
coletados.

【ポルトガル語】

Coleta em massa de pilhas/baterias
Tipos

No momento

Após a alteração
(a partir de julho de 2022)

Pilhas alcalinas e
manganês

Pilha lítio
(não recarregável)

Lixo Não Incinerável

Objetos Inflamáveis e
Perigosos

Pilhas/Baterias
(nova categoria)

※ Coloque-a em um saco
transparente ou
semitransparente ao jogar.
Bateria de botão

Descarte-as em lata de
recolhimento de baterias
de botão instaladas em
lojas de eletrodomésticos,
home center, etc.
(※ Atenção)
Baterias pequenas
Descarte-as em caixa de
recarregáveis
reciclagem instaladas em
(Baterias de íon-lítio,
escritórios ambientais,
níquel-cádmio e hidreto lojas de eletrodomésticos,
de níquel que possui
etc.
(※ Atenção)
“Three Arrow Mark
(marca de três setas)”.

※ Será coletado
individualmente, uma vez
por semana no mesmo dia
da coleta de Recipientes e
Embalagens de Plástico.

Three Arrow Mark

※Atenção: Mesmo após julho de 2022, não haverá alteração no recolhimento em lojas.

