Como jo gar o lixo
Na cidade de Joso,
necessário jogá-lo
【Coleta de lixo】
são diferentes nos

dependendo do tipo de lixo, a cor do saco e o dia da semana em que é
é diferente.
As datas de coleta, os métodos de separação e tratamento de resíduos
municípios de Mitsukaido e Ishige.

※Para maiores informações, consulte a home page do município ou o [Guia de ajuda para moradores da
cidade de Joso]

1.

Área de Mitsukaido

（１）

Tipo de lixo

* Caso tenha que jogar vidros quebrados, objetos pontiagudos,
etc., envolva com papel e escreva "perigo (kiken)".

①Lixo queimável: lixo orgânico, papel,
etc.

② Lixo não queimável: itens quebrados,
couro, artigos de borracha, etc.

③ Itens recicláveis.
Coloque as coisas sujas em uma sacola azul em vez de verde
〇 garrafa PET
São consideradas garrafas PET aquelas que 〇Recipientes ou recipientes de plástico
possuem essa marca, por exemplo, aquelas Recipientes de plástico, e embalagens que
utilizadas para bebidas, molho shoyu(de são usados para embalar produtos como
soja) ou Mirin, molhos para salada sem alimentos, etc.
óleo,
etc.

〇 Latas vazias
Marca de garrafas PET
※Remova o rótulo e
tampa e separe o
recipiente na categoria
de recipientes de
plástico.

〇Papel usado
Jornal, revista, papelão, pacote de papel.

São as latas usadas para bebidas (aço ou
alumínio),

latas

de

conservas,

spray,

potes, etc.

〇 Vidros
Os vidros para a comida e bebida são objeto
de reciclagem.

〇Pano velho
Produtos de algodão finos como roupas
íntimas
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（２）

Como o lixo é removido

Como

jogá-lo

.

Vamos

jogar

o

lixo,

separando-o

【Use o saco indicado】Compre o saco de lixo indicado, coloque o lixo dentro e leve para a área
designada no dia e na hora determinada.
① Lixo Queimável（vermelho）② Lixo Não-Queimável (azul) ③ Lixo Reciclável(verde)

※Importante
１ As garrafas vazias são recicláveis, você tem que colocá-las no saco de lixo reciclável
(verde), deixá-las no local determinado dentro dos recipientes separados por cores
(transparente, marrom, outras).
Vidro transparente
Vidro marrom
Vidro de outras cores

・Só podem serjogadas garrafas usadas em alimentos e bebidas.
・Os próximos itens a serem sitados,mesmo sendo semelhantes a vidro não são incineráveis : vidro
resistente ao calor, cerâmica, frascos de cosméticos, vidros esbranquiçados , lâmpadas
fluorescentes, projetores, utensílios de cozinha feitos de vidro, placas de vidro, etc.
２

Descarte os papeis usados amarrando-os com um barbante em forma de cruz. Os itens que
estiverem sujos devem ser jogados em saco de lixo queimável.
① Jornal ② Revista

３

③ Papelão ④ Recipientes de papel

Retalhos velhos devem ser amarrados com barbantes etc. Em dias chuvosos, coloque em um
saco plástico transparente ou algo semelhante.

（３） Data de coleta de lixo（Todas as áreas de Mitsukaido）
【Lixo queimável 】： Todas ás Terças e sextas-feiras.
【Lixo não queimável】：Toda quarta-feira.
【Lixo reciclável, recipientes de plástico】： Toda quinta-feira.
【Lixo reciclável, garrafas PET】： 1ª, 3ª, 5ª quarta-feira do mês.
【Lixo reciclável, garrafas e latas vazias, Papel usado, Retalhos velhos】
：
Higashi Kinugawa Área 1ª e 3ª segunda-feira de cada mês.
Área de Nishi Kinugawa 2ª e 4ª segunda-feira

de cada mês.
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