Programa de subsídio para aparelho de compostagem de lixo orgânico domestic
O lixo orgânico soma aproximadamente 30% do lixo incinerável produzido pelas residências e empresas. Para auxiliar
na redução e reciclagem do lixo orgânico, a cidade oferece subsídios para a compra de aparelho de compostagem de
lixo orgânico doméstico.
Os aparelhos de compostagem também resolvem problemas com lixo que exalam odores desagradáveis, escorrem,
atraem insetos, e também ajuda quando é inviável deixar no posto de coleta antes da data designada para coleta, e
contra os ataques de gatos e corvos . Através desse programa, podemos trabalhar juntos para reduzir a quantidade total
de lixo, utilizando o lixo orgânico de maneira eficiente através de métodos como a compostagem.

Visão geral do programa de subsídio
Subsídio:

Metade do preço de compra do equipamento será subsidiado, até o máximo
de ¥30.000, para aparelho de compostagem de lixo orgânico doméstico ou
¥4.000 para caixa plástica de compostagem doméstica. Entretanto, aparelhos de
compostagem de lixo orgânico doméstico que produzem água residual não são
elegíveis para o subsídio.
Residentes elegíveis:
Aqueles que mantêm residência ou instalação comercial dentro da cidade de
Nagaizumi e são capazes de descartar o lixo orgânico compostado por conta
própria, são elegíveis ao subsídio.
Número de equipamentos elegíveis: Os subsídios para aparelho de compostagem de lixo orgânico doméstico são
limitados a uma unidade por residência com um período de uso de seis anos.
Os subsídios para caixas plásticas de compostagem doméstica são limitados a
duas unidades por residência com um período de uso de três anos.
Procedimento da requisição:
① Obtenha um recibo da loja quando comprar o aparelho.
② Adquira o formulário de requerimento do subsídio na Divisão de Meio
Ambiente Urbano (2º andar da Prefeitura) ou no Centro Comunitário da Zona
Sul, preencha os itens necessários como a conta bancária para depósito, etc,
carimbe e munido do recibo, apresente o formulário para a requisição.

Reciclagem de óleo de cozinha Óleo de cozinha usado também recurso aproveitável!
O óleo vegetal usado (óleo de cozinha) das residências é refinado para
fabricar BDF (óleo biodiesel), que é usado como combustível para
caminhões de lixo.
Óleos que podem ser reaproveitados:
Todos os tipos de óleos vegetais, incluindo óleo de cártamo, de milho,
de oliva e de gergelim.
Óleos que não podem ser reaproveitados:
Óleos minerais (incluindo óleo de motor, óleo de engrenagem, etc.),
óleos vegetais ou não que contenham banha, etc.
Método de entrega:
Coloque o óleo dentro de uma garrafa PET, etc. (um recipiente com
tampa, como uma garrafa de 1,8 litro, um tambor de 18 litros, etc.).
Calendário de entrega:
Segunda à sexta (excluindo feriados), das 8:30 a 16:30.

A respeito dos resíduos clínicos domésticos

Por existir o risco de trabalhadores se ferirem ou serem infectados
enquanto estão separando resíduos médicos (agulhas intravenosas,
de insulina etc.), estes resíduos clínicos domésticos não são lixos
coletados pela cidade (material que não pode ser descartado para
coleta).
O paciente ou a família do paciente deve entregar os resíduos clínicos
domésticos a instituição médica onde o paciente recebe tratamento.
Agradecemos a cooperação no tratamento e descarte apropriados
dos resíduos clínicos domésticos.

*Consulte as págs. 15-24 para a lista (alfabética em japonês).
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