1 Lixo incinerável <<Duas vezes por semana>>
Métodos
de
separação

① Itens que podem ser incinerados como lixo orgânico, resíduos de papel, folhas, galhos podados, conchas e
fraldas descartáveis.
② "Papel miscelâneo" deve ser classificado como papel velho e descartado como material reaproveitável.
③ Ao desmontar os móveis de madeira como armários, mesas e cadeiras, as partes de metal deverão ser
removidas.
④ Os dejetos fecais nas fraldas descartáveis deverão ser eliminados pelo vaso sanitário antes de serem
descartados.
⑤ Antes do descarte, a terra deve ser removida das raízes das flores, grama, etc.

Métodos
de
descarte

① Escreva o nome do distrito, seção e o seu nome em um saco de lixo designado pela cidade e feche bem o
saco antes de descartar.
② Até cinco sacolas ou cinco pacotes de lixo podem ser descartados de uma só vez. Quantidades maiores de
lixo devem ser entregues pessoalmente na unidade incineradora.
③ Deve-se escoar líquidos do lixo orgânico antes de descartar.
④ Galhos de árvore, bambu, cômodas, etc. devem ser cortados em pedaços de até 50 cm e amarrados com
barbante de papel ou cânhamo, corda, etc. antes de descartar.
Os galhos não devem ter mais de 10 cm de diâmetro. * Galhos podados (consulte a pág. 4).
* Galhos ou caules com espinhos, como caules de rosa, devem ser colocados em um saco antes de
descartar.
⑤ Espetos, palitos e outros itens com pontas agudas devem ser quebrados ao meio antes de descartar.
⑥ O óleo de cozinha deve ser endurecido com o produto reagente ou absorvido com papel antes de ser
descartado.
* Reciclagem de óleo de cozinha (consulte a pág. 2).
⑦Peças de plástico e metal devem ser removidas antes do descarte.
⑧Os cobertores futon de penas devem ser amarrados com barbante de papel antes do descarte.

Pedaços de madeira,
galhos podados
(de até 50 cm de comprimento)

Lixo orgânico

Folhas, etc.

Cobertores futon de penas
Conchas

Fraldas descartáveis, etc.

Excrementos de animais
de estimação

Itens que devem ser desmontados antes do descarte
Corte em pedaços de até 50 cm e amarre tudo junto antes de descartar.

➡
➡
3

* ¨Papel miscelâneo¨deve ser classificado
como papel velho e descartado como
material reaproveitável

Itens que não puderem ser
desmontados devem ser
entregues pessoalmente.

(Favor cooperar com a desmontagem
das peças.)

Corte os galhos em
pedaços de até 10 cm
de diâmetro e 50 cm
de comprimento.

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

