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・ Antes de jogar, certifique os tipos de lixos e os dias de coleta no calendário.
・ Os lixos devem ser jogados até às 8:00 hs da manhã, no dia da coleta.
・ Os lixos que não estiverem de acordo com as regras, não serão recolhidos.
・ O conteiner de coleta de latas e vidros devem ser utilizados  somente no dia da coleta.
・ É proibido jogar nos pontos de coleta de lixo fora da regi ã o pertencente, sem a permiss ã o

administrativa.
・ Vamos preservar limpo o local de coleta de lixos!
・ É proibido a queimada de lixos.

Lixos combustíveis
・ Coloque nas sacolas de lixos específicos da cidade (vermelho).
・ Tire bem os líquidos dos lixos alimentares.
・ Remova as sujeiras das fraudas descartáveis.
・ Tire a terra dos matos e folhas de árvores, seque-as,  e jogue em pequenos volumes.
・ Os galhos de podas devem ser cortados até que caibam nos sacos de lixo.

Lixos não combustíveis
・ Coloque os nas sacolas de lixo específicas da cidade (azul).
・ As latas de spray devem ser esvaziadas, e em lugar seguro, deve se abrir um buraco.
・ Somente os aparelhos elétricos de pequeno porte que cabem nas sacolas municipais específicas.
・ Os produtos de perigo ou cortantes como facas, e vidros quebrados, devem ser embrulhados em 
・ Latas, vidros devem ser considerados como recicláveis.
・ Para jogar os esqueiros descartáveis deve-se quebrar a parte superior, antes de jogar.

Latas
・ Coloque dentro do conteiner próprio para latas.
・ Não é necessário separar as latas de alumínio e latas de aço.
・ As tampas das latas de conservas que têm a marca de reciclagem podem ser colocados no conteiner 

próprio de latas
・ As latas que não têm a marca de reciclagem são considerados como lixos não combustíveis.

Vidros
・ Coloque no conteiner de vidros, separando-os por cores
・ Lave dentro do recipiente de vidro e tire a tampa.
※ O metal da tampa é considerado lixo não combustível.

・ Coloque os vidros no conteiners sem quebrá-los.
※As tampas de resinas são considerados como lixos combustíveis.

・ As garrafas de cervejas, litros (vidros retornáveis) devem ser devolvidos nas lojas.
・ Os vidros que não são de bebidas e nem de cosméticos, como cerâmicas e copos não devem ser 

colocados no conteiner. (É considerado lixo não combustível).

Garrafas plásticas
・ Coloque dentro das sacolas específicas (redes) de coleta de garrafas plásticas.
・ Remover o rótulo e a tampa das garrafas plásticas.
・ Lave levemente dentro da garrafa plástica.
・ Os recipientes que não possuem as marcas de identificação como de óleo de cozinha, de molhos, de 

detergentes, shampoos e outros, não podem ser colocados juntos.
・ O rótulo é considerado como lixo combustível.
・ As tampas das garrafas plásticas que foram removidas, serão recolhidos, coloque junto com as 

garrafas plásticas dentro das sacolas específicas (redes).

Método de separação e disposição de resíduos
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Papel usado
・ Separe em diferentes tipos e amarre-os com barbante.
・ Separe-os por tipos,  e amarre-os para não serem levados pelo vento, amarre-os em forma de cruz.
・ Os papéis pequenos podem ser colocados entre os tipos de papéis, ou juntados em sacolas de papel.
・ Os metais e plásticos que estão junto aos papéis devem ser retirados.
・ Em caso de chuva, ou com previsões de chuva, jogue-os no próximo dia de coleta.
・ Tipos de papéis usados que não podem ser coletados
・ Jornais: descolorados / queimados
・ Revistas: embrulhados em plásticos, com capa de plástico
・ Papelão: folheado, poliestireno, processados com cêras e/ou velas
・ Outros: Papel sensível ao calor, papel carbono, papel revestida em cêra, papel braille

Pano velho
・ Coloque em sacolas plásticas transparentes e/ou semi-transparentes.
・ Pode-se jogar como pano velho: roupas, roupas íntimas, camisetas, toalhas, cortinas e etc.
・ As roupas devem ser lavadas e secas.
・ Roupas excessivamente sujas não poderão ser coletadas.
・ Em caso de chuva, ou com previsões de chuva, jogue-os no próximo dia de coleta.
・ Tipos de panos que não podem ser coletados: Cobertores, colchões, almofadas, Futon de Kotatsu, 

bonecos de pelúcia, roupas de esqui, produtos de borracha ou couro.

Lixos prejudiciais
・ Coloque nos conteiner específico.
・ Lâmpadas, termômetros de mercúrio
・ lâmpadas
・ Tipos de pilhas
・ Cuidado para não quebrar as lâmpadas fluorescentes, e lâmpadas comuns.
・ As lâmpadas fluorescentes podem ser jogadas nas caixas da compra.

Como desfazer-se dos lixos volumosos
・ ※Os lixos volumosos não podem ser jogados no depósitos de lixos.
・ Desfaça dos lixos volumosos utilizando se de uma e/ou duas maneiras.
・ 1.      Levar diretamente na instalação de coletas de lixo, [Cleanport - kinu] (veja abaixo).
・ 2. Solicitar no [Silver Jinzai Center] para buscarem até a casa.
・ 1) Faça a reserva no [Silver Jinzai Center] para recolher os lixos volumosos.
・ 2) Adquira os bilhetes para lixos volumosos no [Silver Jinzai Center] e/ou na Divisão de Consumo e 

Proteção Ambiental (Shimin Seikatsu Kankyo-ka) da prefeitura..
・ A taxa de preços varia de acordo com o tamanho.

[grande: 1.100 yenes] [médio: 550 yenes] [pequeno: 330 yenes]
・ ※Caso esteja em casa na hora da coleta, será possível adquirir o [bilhete para lixos volumosos] no 

momento da coleta.

Sobre o transporte direto do lixo
Os lixos caseiros e de grande porte podem ser levados diretamente ao [ Cleanport -Kinu].
※ Será necessário pagar uma taxa de eliminação do lixo.
[Taxa de eliminação do lixo]
Lixo caseiro: 139 yenes à cada 10kg (não está inluido o imposto sobre consumo)
[Horário de atendimento]
De segunda à sexta-feira das 9:00 hs às 11:45 hs e das 13:00 hs às 16:30 hs para lixos combustí
veis，não combustíveis， lixos de grande porte
Todos os 2ºs sábados dos meses, das 9:00 hs às 11:45 hs e das 13:00 hs às 16:00 hs para lixos 
combustíveis，não combustíveis ，lixos de grande porte
Todos os 4ºs sábados dos meses, das 9:00 hs às 11:45 hs e das 13:00 hs às 16:00 hs para lixos não 
combustíveis，lixos de grande porte
※ Finais de ano e Ano novo, domingos, feriados e fora os sábados descritos acima são fechados, por 
isso não são possíveis de carregá-los.
< Favor realizá-los no momento do transporte>
Para tranportá-los, coloque em sacolas plásticas transparentes e/ou semi-transparentes, e separe-
os corretamente.
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