Como separar/ descartar lixo e recursos aproveitáveis
Dia de descarte do lixo

両側 を 結 ん で 下 さ い ︒

Sacos de lixo

Coloque o lixo em um saco próprio, preencha com o
nome do distrito, da seção e com o seu nome, e
coloque-o no posto designado para a coleta de lixo até
às 8:00 da manhã no dia designado de coleta.
Não descarte o lixo no dia anterior , nem leve o lixo
para ser descartado no posto de coleta de outro bairro.

高密度ポリエチレン使用

長泉町
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O tipo do saco de lixo que deve ser usado depende do
tipo do lixo.

氏名

長泉

太郎

収集日当日の朝 8 時までに出して下さい。

Sacos de lixo
semitransparentes
designados
pela cidade ou
sacos plásticos
semitransparentes
feitos de polietileno
de alta densidade

Sacolas de
supermercado
(sacolas de
compras)

Sacos plásticos
semitransparentes
ou transparentes

Sacos de papel
e caixas de
papelão

Sacos plásticos
pretos

○

×

×

×

×

Lixo plástico

○

○

○

×

×

Lixo não- incinerável

○

○

○

×

×

● Escreva o nome do

distrito, da seção e
o seu nome no saco
de lixo
● Sacos de lixo pretos
não serão coletados
Lixo incinerável

(lixo orgânico, conchas, madeira,
mato, folhas de árvore, etc.)

* Descarte as caixas de papelão como Recurso reaproveitável.

Para aqueles que mudaram de residência (dentro da cidade)
O posto de coleta de lixo é mantido pelo bairro. Se você não sabe em qual posto de coleta deve levar o lixo...
● Para locatários, um dos membros da diretoria da associação do bairro ou a administradora do
prédio
● Para proprietários de casas recém-construídas, um dos membros da diretoria da associação do
bairro ou a imobiliária
...deve ser seu contato.
* O lixo proveniente da mudança (itens grandes, etc.) deve ser separado dos outros itens e levado
diretamente à unidade incineradora.

Como entregar (levar pessoalmente) lixo e recursos aproveitáveis
● O lixo será recebido na unidade incinedora . [Tel. de contato: 986-8393]
● Mostre a carteira de motorista etc. (provando que você reside na cidade).
● Funcionamento de 8:30 a 16:30.
● A entrega pode ser realizada de segunda à sexta (excluindo feriados).
● O lixo (lixo doméstico gerado na cidade) deve ser separado (5 classificações, 12 categorias) e
entregue pessoalmente.
Após o atendimento inicial, dependendo do tipo de lixo, será solicitado que o leve até o lugar
apropriado de armazenamento.
* Lixo para aterro e lixo que pode ser retalhado não são aceitos na instalação de processamento final
entre 12:00 e 13:00.
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*Consulte as págs. 15-24 para a lista (alfabética em japonês).

