
クリーンプラントへの毎月第４日曜日と年末の持ち込みが事前予約制になります  ポルトガル語版 

Será Introduzido o Sistema de Reservas Antecipadas para 
Levar o Lixo ao Clean Plant, no 4°Domingo do Mês e nos 

Finais de Ano 
 

O Clean Plant recebe o lixo levado diretamente até o local, porém, a quantidade de lixo que é levado está 

aumentando a cada ano e principalmente no 4°domingo do mês e nos finais de ano (29 e 30/dez), o volume 

de lixo levado é exorbitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de aliviar o tráfego de veículos na rua de entrada e reduzir o tempo de espera, será introduzido 
o sistema de reservas antecipadas, somente para o lixo levado diretamente ao local no 4°domingo do 
mês e nos finais de ano. 
 

〇Época de introdução do sistema de reservas antecipadas 

A partir do final do ano, para levar o lixo nos dias 29 (qua) e 30 (qui) de dezembro de 2021 
 

〇Modo de reservar 

Solicitamos realizar a reserva por telefone 
Telefone para as reservas antecipadas: 0749-74-1300 (A partir de 1°de dezembro) 

 

〇Atendimento para reservas 

 Das 8h30 às 17h00 (Não há atendimento sábado, domingo, feriado nacional e feriado de final e início do ano) 

① No caso de levar no final do ano (29 e 30 de dezembro de 2021) 
De 1° (qua) a 24 (sex) de dezembro  

② No caso de levar no 4°domingo do mês (exceto dezembro) 
Desde o 1° dia do mês que levará o lixo até a sexta-feira, 2 dias antes do 4° domingo  

【Exemplo】No caso de levar no 4° domingo, dia 23 de janeiro (dom) 

Realize a reserva de 4 (ter) a 21 (sex) de janeiro  

※Há limite no número de reservas para cada horário, pode ocorrer de não conseguir reservar na data e 

horário desejado. 
 

〇Número de vezes que será possível levar o lixo 

 Até 2 vezes (carregamentos) por dia, por família.  
Se for levar 2 carregamentos em um dia, não esquecer de informar no momento da reserva. 

 

〇Informações necessárias para solicitar a reserva 

① Endereço da procedência do lixo  ②Nome, endereço e telefone da pessoa que levará o lixo  ③Tipo 

do lixo   ④Tipo de veículo usado para o transporte [veículo de médio porte (Futsuusha), caminhão de 

pequeno porte (Kei Truck), etc.]   ⑤Horário desejado   ⑥Outros 
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〇Informações e outros itens necessários na hora de levar o lixo 

① Número de recepção que foi passado na hora de realizar a reserva (não esquecer) 

② Documento de identificação como o Zairyuu Card ou outro, onde se possa conferir o nome e endereço da 
pessoa que leva o lixo. 

③ Quando o local de procedência do lixo e o endereço da pessoa que levará o lixo ② forem diferentes, 

apresentar algum comprovante de endereço da procedência do lixo (correspondência, conta de água, luz 
etc.). 

   ※Solicitamos levar o lixo no horário reservado. 

   ※No caso de não haver alteração na informação passada na hora da reserva por telefone (conteúdo) 

como dados da pessoa que levará o lixo, não é necessário apresentar o Formulário de Solicitação de 
Ingresso de Dejetos 

 

〇Itens de atenção (conferir sem falta) 

① A reserva antecipada é necessária somente para o 4° domingo de cada mês (exceto dezembro) e nos finais 
de ano (dias 29 e 30 de dezembro). 

   Nos dias úteis, é possível levar o lixo sem reserva prévia tal como vinha sendo realizado até o momento. 
Solicitamos preencher o Formulário de Solicitação de Ingresso de Dejetos antes de levar o lixo. 

②  Podem ser levados ao Clean Plant, somente os resíduos domésticos de lixo não queimável e de grande 

porte procedente de Nagahama (exceto das áreas de Kinomoto, Yogo e Nishi Azai) e Maibara. 

※O lixo procedente das regiões de Kinomoto, Yogo e Nishi Azai devem ser levados ao Ika Clean Plaza. 

③ Limite máximo de 2 carregamentos por dia, por família. 

④ Estejam cientes de que há limite de reservas para cada horário, pode ocorrer de não conseguir reservar na 

data e horário desejado.  

⑤ As pessoas com deficiência auditiva ou de linguagem ou que tenham nacionalidade estrangeira, podem    
realizar a reserva por fax (somente em japonês). Para realizar a reserva, informe os ¨itens 
necessários para solicitar a reserva¨ citado anteriormente e também o número do fax de casa, data 
e horário que quer entregar o lixo e envie o fax dentro do prazo  
Fax.: 0749-74-3376  

⑥ O lixo que não pode ser processado no Clean Plant [artigos de difícil processamento, resíduos industriais, 
Kaden Yon Hin Moku (ar condicionado, televisão, geladeira/freezer e máquina de lavar roupas), 
computador, entre outros], não será recolhido mesmo que tenha realizado a reserva antecipada,. 

⑦ Os veículos que ultrapassam os de 3.3 m de altura total e 6.5 m de comprimento total, não poderão entrar 
no local do recolhimento. 

⑧ Não é necessário reserva para levar o lixo ao Cristal Plaza ou Ika Clean Plaza no 4° domingo do mês ou 
nos finais de ano, porém, será necessário apresentar a Solicitação de Ingresso de Dejetos 

⑨ Quando o volume de lixo é pequeno ou se não há pressa em descartar, solicitamos levar ao local 
determinado de coleta de onde mora. 

        

   Contamos com a compreensão e colaboração de todos 


