(3) Papel usado

Este símbolo é de Papel reciclável

Reciclagem

Métodos de
separação

① Separar em 4 categorias: jornais, revistas e papel miscelâneo, papelão, caixas de leite, etc.
*Sobre separação e tipos de "Papel miscelâneo", consulte a pág. 11 e as págs. 25-26 para a lista (alfabética em
japonês).

Métodos
de
descarte

① Junte os papéis com barbante de papel amarrando-os em cruz. * Caixas de papel (de lenço de papel, de
embalagens de doces, etc.), papel de embrulho, sacolas de papel, cadernos, panfletos, papel para copiadora,
calendários, etc. podem ser amarrados junto com revistas.
② Os "papéis miscelâneos" que não podem ser amarrados com as revistas, podem ser juntados em sacolas de
papel, e quando cheias, deve-se amarrar a alça ou ter a sacola de papel envolta verticalmente com barbante
de papel.
* Para os tipos não aceitos, consulte a pág. 11 e as págs. 25-26 para a lista (alfabética em japonês).
③ As fitas adesivas nos papelões, etc, devem ser retiradas e descartadas como lixo incinerável.
④ Procure evitar descartar em dia de chuva.
Será emitido uma caderneta de reciclagem para embalagens de papel como as de leite, etc. onde 30
embalagens de 1000 ml valerão um rolo de papel higiênico (ou 300 embalagens de 1000 ml poderão ser
trocadas por 10 sacos de lixo designados pela cidade).
Os centros de coleta estão localizados no Gabinete da Associação das Mulheres, na Divisão de Meio
Ambiente Urbano da Prefeitura e no Centro Comunitário do Sul, mas as trocas são realizadas apenas no
Gabinete da Associação das Mulheres, no segundo andar da Comunidade de Nagaizumi.
* Válido mesmo que as embalagens de papel tenham o revestimento interno de plástico.

Outros

(Troca de
embalagens
de papel)

Jornais

Revistas, Papel miscelâneo

* Panfletos e propagandas inseridos
nos jornais devem ser empacotados
juntos antes de descartar.

(4) Tecido

Papelão ondulado

Embalagens de papel como as de leite, sucos, sakê, etc.
* O conteúdo deve ser
lavado com água
e a embalagem
deve ser aberta e
seca antes de ser
empacotada.
* Válido mesmo com
o revestimento
interno de plástico.

* Caixas de papel, papéis de embrulho, catálogos,
papéis para copiadora, etc ,Podem ser
amarrados juntos.

Reutilização

Categoria

Itens que podem ser descartados como tecido

Itens que devem ser descartados como lixo
incinerável ou lixo que pode ser retalhado

Roupas

Ternos, quimonos, gravatas, suéteres, macacões
isolantes, meias, roupas íntimas, sutiãs, e todas
as outras roupas

Roupas manchadas com tinta ou óleo, roupas
rasgadas, meias-calças, lã, roupas íntimas cortadas,
meias com buracos, são considerados lixo incinerável

Bolsas
e malas

Feitos de material de tecido, plástico, couro
sintético ou couro

Mochilas, maletas, malas de viagem (com
rodinhas), sacos de golfe e bolsas para
computadores, fechos e alças quebradas são
considerados lixo que pode ser retalhado.

Tecido

Toalhas, lençóis, tapetes de cozinha, capachos
(pequenos) de até 70 cm x 100 cm.

Tapetes e carpetes são considerados lixo que pode
ser retalhado. Pedaços de tecido (retalhos) e panos
de limpeza são considerados lixo incinerável

Cortinas, cobertores, lençóis com pelos de
algodão

Itens com forro de algodão, como futons,
são itens que podem ser retalhados. Cortinas
rasgadas e cobertores sujos são considerados
lixo que pode ser retalhado.

Cortinas,
cobertores

Métodos de Coloque dentro de um saco plástico e coloque para coleta.
* Tecido molhado não pode ser reutilizado, então não coloque-os para coleta em dias chuvosos.
descarte * Sempre que possível, coloque sacos com a abertura para baixo nos postos de coleta.

➡
Roupas, tecido

Cortinas

Bolsas

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

Cobertores

Tapetes de cozinha
(com o lado de baixo
emborrachado)
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