Reciclagem "Papel miscelâneo"

– Papéis miscelâneos são importantes fontes de recursos –
Favor colaborar com a reciclagem de papel miscelâneo
Para diminuir o volume do lixo incinerável e aproveitamento eficiente dos recursos, a cidade está coletando
"papel miscelâneo" como recurso reaproveitável. Atualmente 60% do lixo incinerável eliminado pela cidade em 1
ano é composto de papel.
Com a transformação do "papel miscelâneo" em recurso aproveitável sem incinerá-lo, resultará em uma grande
economia no volume de incineração, reduzindo os custos das operações de incineração, aumento do tempo de
vida da unidade incineradora e redução da emissão de gás carbônico. Desta forma irá colaborar na prevenção ao
aquecimento global. Favor descartar ¨papel miscelâneo¨como recurso reaproveitável.

Tipo de papel que pode ser descartado como papel miscelâneo

Envelopes

Caixas de papel, embalagens
de papel de doces
dobrar

Panfletos

Cadernos

Retirar a parte metálica

Calendários
Retirar a parte metálica

Papel para
copiadora

Embalagens e produtos de papel que têm o símbolo

Papéis de embrulho

Rolos de papel
higiênico

Sacolas de papel

Papel
Caixas externas do Embalagens externas de filmes
lenço de papel plástico de cozinha, de alimentos à vácuo impermeabilizado

* Não é possível descartar papéis muito sujos ou com tratamento em plástico >> retirar e encaminhar para lixo incinerável

Copos e pratos de papel
Potes de macarrão instantâneo

Isto não é papel miscelâneo >> Encaminhar para lixo incinerável

Papel com dourado
ou prateado

Papel autocopiativo com carbono,
Papel termossensível
Fotografias
papel de cópia sem carbono Como papel de fax, recibos de caixa registradora * Papel tipo cartolina pode ser
Notas das transportadoras de mercadorias

considerado papel miscelâneo

* Outros papéis termossensíveis com
combinação de materiais complexos
como folhas de alumínio Papel bolha
não é considerado ¨papel miscelâneo¨

Papel molhado, papel com óleo Cartão postal com adesivo
Lenços de papel usados

Método
de
descarte

Cartão postal com informações confidenciais

Papel de composição mista
Poster com acabamento de à prova d água, mapas, etc

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.

Cuidado com os papéis não aceitos!
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* Não é permitido descartar fitas
adesivas, peças metálicas de pastas,
clips de metal, braçadeiras, etc

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.

* Consulte detalhes sobre "papel miscelâneo" nas págs. 25-26 da lista (alfabética em japonês).

