5 Recursos reaproveitáveis <<Duas vezes por mês>>
Reciclagem

(1) Metais

Os 3 Rs

① Reduzir: Usar os objetos por um período maior de
tempo. (Cuidar bem dos objetos. Reduzir o lixo.)
② Reutilizar: Usar os objetos repetidamente.
③ Reciclar: Transformar os objetos em recursos e
utilizá-los novamente

Métodos
de
separação

① Itens que são compostos de metal e plástico, sendo mais da metade feita de metal, devem ser descartados
como recursos reaproveitáveis.
② Itens de aço revestidos de vinil, como varais, devem ser encurtados para menos de 2 m antes de descartar.
③ Antes de descartar um guarda-chuva, as partes de vinil ou tecido devem ser removidas. A armação do
guarda-chuva deve, então, ser descartada como Reaproveitável (metais).
④ Aparelhos de metal, como micro-ondas e termoventiladores devem ser descartados como recursos
reaproveitáveis (metais).

Métodos
de
descarte

① Latas vazias (menos de 1000 ml) devem ser removidas das sacolas e descartadas no cesto de coleta no
posto de coleta de lixo. Itens maiores, como tambores de 18 litros, latas de doces, etc. não devem ser
colocados no cesto de coleta. Em vez disso, eles devem ser organizados fora do cesto.
② Sempre faça um buraco nas latas de spray antes de descartá-las. Itens diferentes de latas não devem ser
colocados no cesto de coleta.
③ O combustível para aquecedores a óleo, etc. (localizado dentro da base da unidade ou em um tanque
separado) deve ser escoado antes do descarte.
④ Ao descartar aparelhos de metal, as pilhas devem ser removidas.
⑤ Pequenos itens de metal como pregos, parafusos, anéis de latas, etc. devem ser colocados dentro de uma
lata tampada ou em um saco plástico antes de descartar.
⑥ Latas como as de enlatados, devem ser esvaziadas, lavadas levemente para serem descartadas.

Aquecedores

Bicicletas

Latas

Cesto de coleta de latas vazio
Pequenos itens de
metal devem ser
colocados dentro
de uma lata, etc.
com uma tampa
antes de serem
descartados.

Triciclos
Chaleiras

Panelas
Frigideiras
(2) Garrafas

Métodos
de
separação
Métodos
de
descarte

Micro-ondas
Armações de
guarda-chuvas

Reutilização, Reciclagem
① Garrafas de bebida e líquidos, assim como garrafas de pílulas e medicamentos orais, pertencem a essa
categoria.
② Todos os produtos de vidro com exceção de garrafas devem ser descartados como ¨lixo para aterro ¨.
Chapas de vidro e vidros foscos vão para o lixo para aterro.
③ Remova as tampas plásticas e descarte-as como recipientes e embalagens plásticas.
④ Os rótulos e os anéis de plástico que ficam na boca da garrafa não precisam ser removidos.
⑤ Itens que não podem ser descartados: Garrafas de pesticidas, herbicidas, etc. devem ser devolvidas à loja.
① Coloque as garrafas deitadas no recipiente de coleta para garrafas vazias, e separe por cor: transparente (sem
cor), âmbar e outros.
② Garrafas quebradas devem ser colocadas em sacos (transparentes, se possível) antes de descartar.
③ As garrafas devem sempre estar totalmente vazias e enxaguadas antes do descarte.

Vidros de cosméticos
9

Brinquedos de metal
como carros
miniatura, etc

Garrafas não-retornáveis

Recipiente de coleta para garrafas vazias

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

