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Os serviços de coleta de lixo são fornecidos em feriados nacionais.

As datas de coleta variam de acordo com a área.

Por favor, consulte o Calendário de Coleta de Lixo Doméstico, que é distribuído separadamente.
O Calendário de Coleta de Lixo Doméstico está disponível em seis outros idiomas (inglês,
português, chinês, espanhol, coreano, tailandês), além do japonês.

Instalação do "Aplicativo de Separação do Lixo de Nagaizumi"
①Por favor, instale o aplicativo escaneando o código QR.
Como usar no seu iPhone
Baixe da App Store

Como usar no seu Android

▶

Disponível no Google Play

▶

② Por favor, defina seu distrito na primeira página.
Por favor, selecione seu distrito entre as 10 rotas de coleta.

▶

▶

Depois de definir o distrito, você será direcionado para uma página onde poderá pesquisar o
calendário de coleta de lixo e outros recursos.
※ Observação: se você não conseguir encontrar sua área no aplicativo e no Guia de Coleta de Lixo, por
favor, consulte a Divisão de Administração Local (989-5500).

Guia de terminologia
3R
Reduzir
Reutilizar
Reciclar
Lixo

Itens de
descarte geral
Lixo industrial

Lixo doméstico

Lixo comercial
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Uma abreviação dos três Rs — Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

Usar as coisas com cuidado. Comprar apenas o que você precisa e apenas o necessário.
Estender a vida de seus bens pelo maior tempo possível; por exemplo, consertando-os.

Usar os itens novamente, se possível. Garrafas retornáveis (garrafas vazias) são reutilizadas.
Lixo sendo transformado em matéria-prima para novos produtos. Por exemplo, garrafas de
plástico PET sendo transformadas em fleece.
Itens que foram considerados coletivamente como não são mais úteis.
Lixo não industriais.
Além das 20 classes de lixo geradas pela atividade industrial, o lixo industrial inclui mesas e
cadeiras geradas juntamente com a atividade comercial, lixo de itens como equipamentos
de iluminação e material de construção.

O lixo jogado fora por uma família. Os itens recebidos de empresas e entidades similares não
podem ser descartados como lixo doméstico, e são descartados como lixo industrial.
É de responsabilidade do indivíduo atribuir a um especialista o descarte de materiais de
construção usados como lixo industrial.

Sobras de comida dos funcionários, papéis, podas de jardim, grama, resíduos e lixo de cozinha
de refeitórios e restaurantes, lixo têxtil, como toalhas de mão contendo pelo menos 50% de
fibra natural, e muito mais são coletados pelo município mediante taxa. Dependendo do setor,
alguns itens podem ser classificados como lixo industrial.

10 rotas dos caminhões de lixo municipais
Rotas

Nome do distrito
Shimo-Nagakubo

Yatai Residences

Yato

Hachibudaira

Surugadaira

Minami-Isshiki

Tōbe-Minami-Isshiki

Ikeda

Ojiri

Ayutsubo

Ojiri Residences

Charmant

Instituto Nacional de Tecnologia,
Numazu College

(norte da estrada de ferro shinkansen)

Nameri

Ogiso

Shin-Yachō-Kami

Kami-Togari

Angel

Sōgahara

Shin-Yachō-Naka

Shin-Yachō-Shimo

Naka-Togari-Nishi

Naka-Togari-Higashi

Chalier Naka-Togari

Toray Jichikai

Eki-Kami

Eki-Naka

Eki-Shimo

Nishi

Hara

Higashi

Chalier Minami

Chalier Higashi

Sangenya

Sugihara

Takada

Harabun

Angel Nishi

Honjuku

Rotas B

Kami-Nagakubo

Rotas A

Moto-Nagakubo

Glanz
Takehara

Charmant Takehara

Susukihara-Kami

Susukihara-Shimo

Honjuku

(sul da estrada de ferro shinkansen)

Mapa de localizações
Via expressa Tōmei

①Vermelho sólido
③Verde sólido

④Amarelo sólido
Estação
Nagaizumi Nameri

Via expressa
Shin-Tōmei

Teijin Logistics
Mishima
Via expressa
Izu-Jūkan

Numazu I.C.

246
Estação
Shimo-Togari

Tōkaidō Shinkansen
Rio Kise

⑤Roxo sólido

⑥Vermelho listrado
⑦Azul listrado

⑧Verde listrado

⑨Amarelo listrado

Rotas B

Nagaizumi-Numazu I.C.

Rotas A

②Azul sólido

⑩Roxo listrado

Toray
Mishima
Estação
JR Mishima

Linha Tōkaidō

Linha Gotemba

2

Processo de gerenciamento de lixo
Lixo
plástico

Outros Plásticos
Recipientes e embalagens de plástico

Instalação de compressão de
plástico e garrafas de plástico
PET usados
(realizado por empresa privada)

Garrafas de plástico PET

Garrafas de plástico
PET, lixo tóxico

Lâmpadas fluorecentes
Pilha sem carga/baterias recarregáveis

Ponto de
coleta de lixo

Isqueiros
Garrafas (transparentes, marrons, outras)

Papéis usados (seis tipos)

Recicláveis
Têxteis

Fazer denúncia ou consultar
a polícia
Lixo
descartado
ilegalmente
3

·Área de armazenamento
de materiais recicláveis
(todos os tipos,
organizados de forma
organizada)

·Instalação de descarte de
latas vazias (compactação
de latas de alumínio e aço)

Metal (latas vazias, outros)
Pequenos eletrodomésticos

Lixo não
incinerável

Lixo triturável

Equipamento de trituração

Lixo de aterro

(equipamento para tratamento
anterior à transferência para o
local de descarte final)

Lixo incinerável

Identificado

Os caminhões devem coletar
seus resíduos e descartá-los

Não identificado

O município de Nagaizumi se
encarregará do assunto

Eles o levam para sua área
de residência para descarte
ou o processam como
lixo industrial
Descarte ao custo
do poder público

Outros plásticos

Reciclagem privada

Recipientes e
embalagens de plástico

Roupas, produtos
químicos e outros

Reciclagem por empresas designadas

Garrafas de plástico PET

Reciclagem por empresas designadas
Garrafas de plástico PET,
bandejas, fleece

Lâmpadas fluorecentes

Reciclagem privada

Pilha sem carga/baterias
recarregáveis

Vidro, metal, mercúrio
Metais

Reciclagem privada

Isqueiros

Local de descarte final do PFI do município
de Nagaizumi para itens de descarte geral

Garrafas (transparentes,
marrons, outras)

Reciclagem por empresas designadas

Papéis usados

Materiais de vidro

Papelão, etc.

Reciclagem privada

Têxteis

Pós-trituração,
aterro

Reciclagem privada
Exportação, usados, lã
reaproveitada, panos

Metal, latas vazias

Reciclagem privada

Pequenos
eletrodomésticos

Materiais metálicos

Reciclagem privada

Lixo de aterro
Lixo incinerável

Local de descarte final do PFI do município
de Nagaizumi para itens de descarte geral
Cinza inferior
do incinerador
Incinerador de lixo
municipal de Nagaizumi

Incinerador

Depósito de reciclagem

Materiais metálicos,
materiais plásticos

Itens que podem
ser vendidos
como recicláveis
Itens descartados
mediante taxa

Aterro sanitário
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Como classificar e descartar lixo e materiais recicláveis
Descartando

Por favor, coloque seu lixo nos sacos designados e em outros
recipientes, preencha o nome do seu distrito de residência,
seu bloco e seu nome, e leve seu lixo para o ponto de coleta
designado até as 8:00 do dia de coleta.

* A manutenção dos pontos de coleta de lixo é de responsabilidade dos residentes
do distrito em que está em uso.
* Mesmo se você mora na cidade, não pode usar o ponto de coleta de lixo de outro
Distrito
distrito que não mantém.

Trash Bag Usage

Lixo combustível
Lixo plástico

Lixo não combustível

両
側
を
結
ん
で
下
さ
い
︒

高密度ポリエチレン使用

長泉町

○○○ 区 ○○○ 班

氏名

Arthur Coimbra

収集日当日の朝 8 時までに出して下さい。

Sacos de lixo semitransparentes designados
pela cidade ou sacos semitransparentes de
PEAD (polietileno de alta densidade).

Sacolas de
supermercado

○

○

○
○

×
○

Sacos de plástico
semitransparentes ou
transparentes

×
○
○

* Você não deve usar sacos plásticos pretos ou azuis. * Por favor, elimine sacos de papel e papelão como recicláveis.

Para aqueles que estão se mudando para a cidade, se mudando dentro do município ou saindo
Os residentes da área são responsáveis pela manutenção dos pontos de coleta de lixo.
Posso usar este ponto de coleta de lixo? O que devo fazer se não tiver certeza?
★Se sua casa for recém-construída, por favor, entre em contato com uma autoridade do distrito ou agência imobiliária.
★Se você estiver alugando, por favor, consulte uma autoridade do distrito ou a empresa de administração do edifício.
Mudando para a cidade: por favor, descarte os itens desnecessários nas instalações de descarte de lixo da
sua residência anterior.
Saindo da cidade: por favor, descarte os itens desnecessários no incinerador ou em outras instalações.
Mudando dentro do município: como dito acima.

Trazendo itens diretamente para o incinerador

★Todos os itens são recebidos no incinerador. Informações — Incinerador de Lixo: 055-986-8393/
Departamento de Meio Ambiente: 055-989-5514
★ Solicitamos uma carteira de motorista ou documento similar como prova de residência na cidade
（exigimos comprovante de endereço e identidade）
★ Os itens são aceitos das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 (lixo volumoso e itens semelhantes são aceitos
das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:00).
★ O lixo pode ser trazido de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
★ Ao trazer o lixo doméstico, separe-o conforme especificado no calendário de coleta de lixo e outros
documentos.
★ Na recepção, você será solicitado a levar os itens apropriados diretamente para o depósito de reciclagem
ou o aterro sanitário.
★ Alguns resíduos comerciais podem ser classificados como lixo industrial e ser recusados.
★ Seu lixo não será aceito se você tiver falsificado seu endereço ou o local onde o lixo foi gerado, ou estiver
transportando o lixo de outra pessoa sem autorização.
★ Você não pode transportar o lixo de outra pessoa sem autorização para coletar e transportá-lo. Você
pode ter as melhores intenções, mas tenha cuidado, pois isso é uma violação da Lei de Descarte de Lixo.
★ A Lei de Descarte de Lixo acarreta multas, com potencialmente até cinco anos de prisão e uma multa de
até ¥ 10 milhões em casos como o descrito acima.
A lei estabelece que o lixo doméstico (itens de descarte geral) deve ser descartado pelo município
da área em que o indivíduo é residente. Nagaizumi é de responsabilidade dos serviços municipais
de Nagaizumi, e os moradores das vilas e cidades vizinhas não podem usar os serviços municipais de
Nagaizumi. Se sua família mora em outro distrito, o lixo é descartado na cidade em que vocês vivem.
Seu lixo não pode ser trazido para Nagaizumi.
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Grupo

Programa de subsídio para equipamentos de descarte do lixo de cozinha
O lixo da cozinha representa aproximadamente 30% do lixo combustível produzido por famílias e empresas.
Com o objetivo de reduzir e reciclar o lixo de cozinha, a cidade oferece subsídios para a compra de equipamentos
para o descarte do lixo de cozinha, etc.
O equipamento de descarte do lixo de cozinha, etc. também resolve outros problemas relacionados ao lixo, como
odores desagradáveis, resíduos líquidos, insetos ou falta de espaço para armazenar o lixo até as datas de coleta,
e evita que os pontos de coleta sejam perturbados por gatos e corvos. Aproveite esse sistema de subsídios para
usar nosso lixo de cozinha compostando e contribuindo para reduzir o lixo.

Valor

Visão geral do programa de subsídios

： Será subsidiado até metade do preço de compra do equipamento, com um máximo de
¥ 30.000 para máquinas de descarte do lixo de cozinha e ¥ 4.000 para contêineres de
compostagem (composto). No entanto, o equipamento de descarte do lixo de cozinha que
produz águas residuais não se qualifica para o subsídio.

Elegibilidade ： Residentes da cidade de Nagaizumi e proprietários de empresas na cidade de Nagaizumi que
sejam capazes de utilizar ou descartar o lixo de cozinha compostado por si próprios.
Número de
： A cidade subsidiará 1 máquina de descarte de lixo de cozinha por família, que será usada por mais de 6
unidades cobertas anos, e 2 contêineres de compostagem (composto) por família, que serão usados por mais de 3 anos.

Como solicitar： ① Obtenha um recibo para sua compra do equipamento.
② O Departamento de Meio Ambiente fornece um pedido de subsídio (disponível para download em nossa página inicial).
Por favor, inscreva-se preenchendo a conta bancária do beneficiário e outras informações necessárias, carimbando seu selo
e anexando seu recibo. (Por favor, forneça a solicitação de subvenção, a fatura da provisão e uma foto pós-instalação. Por
favor, leve a documentação que comprove as informações da sua conta bancária.)
※ Por favor, apresente uma foto (impressa) mostrando claramente a instalação ao fazer sua solicitação.
③ As solicitações devem ser feitas dentro de 30 dias a partir da data da compra ou da data do pagamento (a data que for
posterior) e até 10 de março do ano fiscal em que a compra foi feita.
④ As solicitações são aceitas no Departamento de Meio Ambiente, no terceiro andar da prefeitura.

Reciclagem de óleo de cozinha

Óleos que podem ： Óleo de gergelim, azeite de oliva, óleo de milho,
ser reutilizados
óleo de cártamo e outros óleos vegetais líquidos à
temperatura ambiente
Óleos que não podem ： Óleo de motor, óleo de engrenagem, outros óleos de
ser reutilizados
base mineral, banha de porco, óleo de coco e outros
óleos de cozinha sólidos à temperatura ambiente
Como fazer o descarte ： Coloque o óleo em uma garrafa PET, etc. (garrafas com tampas)
Horário de funcionamento ： De segunda a sexta (exceto feriados nacionais) das 8:30
às 16:30.
Trazer ao
： Incinerador de lixo

Descarte de lixo hospitalar doméstico

Como precaução contra lesões ou infecções do trabalhador
durante a coleta e a separação, o município trata o lixo hospitalar
doméstico (como agulhas de insulina, gotas intravenosas ou
outros propósitos) como lixo não coletável (itens que não devem
ser levados).
O paciente ou a família do paciente devem descartar seu lixo
hospitalar doméstico devolvendo-o às instalações médicas onde o
paciente recebe tratamento.
Por favor, use a Farmácia Nagaizumi Usagi (283-1 Minami-Isshiki),
que aceita agulhas e itens similares gratuitamente, incluindo itens
recebidos de outras instituições médicas.
* Consulte a lista de referência na página 19
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1 Lixo combustível 《duas vezes por semana》
Tópicos

① - ⑤ : segunda-feira, quinta-feira (área A)
⑥ - ⑩ : terça-feira, sexta-feira (área B)

O lixo incinerável é queimado no incinerador, e as cinzas são depositadas em aterros. Ao eliminar papéis, roupas, bem como
restos de alimentos e produtos não cozidos, também chamados de perda de alimentos, também podemos contribuir para o
uso eﬁcaz dos recursos e a cooperação internacional.
Palavras-chave: "tamanho adequado da porção", "redução da perda de alimentos", "metas de desenvolvimento sustentável".

Como
classificar

① Resíduos de alimentos, folhas caídas, podas de árvores e outras plantas (até 5 cm de diâmetro), fraldas de papel e outros
itens incineráveis.
② Descarte o resíduo das fraldas de papel no seu banheiro antes de colocá-las no lixo.
③ Retire a terra das raízes de grama, flores, musgo e outras vegetações antes de colocá-las no lixo.
④ Onde os móveis de madeira puderem ser desmontados, desmonte e separe por material.
⑤ Sempre que possível, remova o metal dos móveis de madeira desmontados e retire-os para reciclagem.

Como
descartar

① Preencha o nome do seu distrito, seu bloco e seu nome no saco de lixo designado pela cidade e amarre-o antes de retirá-lo.
② Não coloque vários sacos menores dentro do seu saco de lixo. Não embrulhe pequenas quantidades de lixo em jornal.
③ Você pode colocar para fora até cinco sacos e cinco pacotes de lixo de cada vez. Se você tem mais do que isso, deve transportá-lo você
mesmo.
④ Corte os galhos de árvores, bambu, armários e outros itens de madeira em um comprimento máximo de 50 cm, e amarre com cordão
de cânhamo, corda ou amarração similar antes de colocar para fora (divida o bambu longitudinalmente se tiver mais de 3 cm de
diâmetro).
⑤ Os troncos das árvores podem ter no máximo 5 cm de espessura. Por favor, divida qualquer coisa mais grossa longitudinalmente.
⑥ Por favor, ensaque rosas e outros galhos espinhosos antes de colocá-los para fora. Por favor, rotule a sacola como “トゲあり” (espinhos).
⑦ Quebre os itens com pontas afiadas, como espetos e palitos de dente, em dois antes de retirar.
⑧ Se não conseguir levar o óleo de fritura para descarte imediatamente após o uso, endureça-o com um coagulante de óleo ou absorva-o
com papel ou material similar.
⑨ Excrementos de animais e lixo de animais devem ser cuidadosamente separados antes de serem colocados para fora.
⑩ Como edificações, pilares e materiais de parede usados em sua construção são tratados como lixo industrial, você deve atribuir seu
descarte a um especialista.

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

Lixo da cozinha

Folhas, etc.

Conchas do mar

Fraldas descartáveis, etc.

Levando podas de jardim e tábuas para o ponto
de coleta de lixo
5cm

Comprimento máximo de...
50cm

Excrementos de animais

*“Papéis diversos” devem ser
categorizados como lixo de papel
e descartados como recicláveis
Corte as peças desmontadas em
pedaços não maiores que 50 cm
e coloque-as juntas.

5cm
50cm

Divida todos os itens com
mais de 5 cm de espessura
longitudinalmente até que
tenham menos de 5 cm de largura
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Os galhos devem ter menos de
10 cm de diâmetro e menos de
50 cm de comprimento.

Formas de descarte de madeira usada, folhas caídas e terra
Podas de jardim

"Leve galhos grossos (diâmetro acima de 5 cm) diretamente para as instalações."

Por favor, leve galhos grossos e itens semelhantes ao incinerador. Observe que eles
só serão aceitos se toda a terra tiver sido removida, inclusive das raízes. Podas de
jardim devem ter no máximo 50 cm de comprimento, mesmo quando levadas para o
incinerador.

Tópicos

It is very common for thick branches to burn only partially. Even at a diameter of 5‒10 cm, they may only partially
burn, jam in the machine, or, in the worst cases, necessitate an emergency halt of the incineration facility,
depending on the species of tree and its branching pattern. We therefore ask for everyone's cooperation when
they are throwing away these materials.

Itens que não podem ser levados para o ponto de coleta de lixo
Itens de madeira que não
podem ser desmontados

Mais de 5 cm

Itens que não podem ser desmontados devem
ser levados às instalações pelo indivíduo.

(Por favor, ajude-nos a desmontar seu item da melhor maneira possível)

50cm

Galhos com mais de 5 cm de espessura

● Aceitamos galhos e itens similares com diâmetros de até 20 cm.
● Por favor, leve galhos e itens similares com diâmetros superiores a
20 cm a um especialista (este serviço será cobrado).
* Em Nagaizumi, por favor, envie perguntas à Seki Transys Corporation.

Abaixo de 20 cm

Descarte de troncos e itens similares com diâmetro superior a 20 cm (comercial)
Podas de jardim geradas por jardineiros e empresas similares

Tratamento e descarte de terra

● Não coletamos terra, pois não é um produto residual.

Por favor, envie perguntas sobre terra e pedras para plantadores e vasos de plantas para Marutama
Transportation Co., Ltd. (Sekikengyō Co., Ltd.) (Endereço: 394-16 Minami-Isshiki; Número de telefone: 986-5317)
★ Seu lixo não será aceito se você tiver falsiﬁcado seu endereço ou o local onde o lixo foi gerado, ou
estiver transportando o lixo de outra pessoa sem autorização.

★ Você não pode transportar o lixo de outra pessoa sem autorização para coletar e transportá-lo.

Você pode ter as melhores intenções, mas tenha cuidado, pois isso é uma violação da Lei de Descarte
de Lixo.

★ A Lei de Descarte de Lixo acarreta multas, com potencialmente até cinco anos de prisão e uma
multa de até ¥ 10 milhões em casos como o descrito acima.
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2 Lixo plástico 《Toda quarta-feira em todos os distritos》
⑴ Recipientes e embalagens de plástico

Tópicos

Os componentes químicos são extraídos e reutilizados
como fonte de calor para a fabricação de ferro.

Como
classificar

① Itens de plástico e vinil usados como contêineres e embalagens para alimentos e outros produtos pertencem a esta categoria.
② Sacos e embalagens plásticas; garrafas e copos; tubos e tampas; bandejas e pacotes; material de embalagem e amortecimento (isopor,
etc.).
③ Itens com a marca de identificação para recipientes e embalagens de plástico.
④ Itens com o símbolo de plástico, mesmo que fabricados no exterior.
⑤ Sacos revestidos de alumínio para batatas fritas ou alimentos embalados a vácuo; cartelas de plástico para comprimidos; tubos de pasta
de dente, maionese, maquiagem, etc.; tampas.
⑥ Sacos como sacolas plásticas de compras, sacolas de doces, sacolas plásticas; invólucros de plástico para lanches e alimentos
preparados.
⑦ Frascos de xampu, detergente e condimentos, como molho; bandejas (de almoço) plásticas; recipientes para macarrão instantâneo.

Como
descartar

① Escreva sua ala, seção e nome em um saco de lixo designado pela cidade, e amarre-o na parte superior para fechar.
② Todos os recipientes e embalagens de plástico, como sacos, bandejas, copos e tubos, etc., independentemente do tipo, podem ser
colocados em um saco.
* Não coloque vários sacos dentro de um saco (não coloque dois ou três sacos).
* Não coloque para fora em sacos pequenos. Use sacos de pelo menos 10 litros (padrão) e maiores (para evitar a dispersão).
③ Enxágue ou limpe completamente o recipiente para remover todas as partículas de alimentos, etc.
④ [Esvazie e enxágue bem os recipientes de maionese, ketchup, etc., e remova a tampa.
⑤ [Esvazie] os tubos de pasta de dente, etc., e remova a tampa.
⑥ Esvazie os frascos para xampu, etc., enxágue bem e remova a tampa.
⑦ Adesivos de preço e outros adesivos que não puderem ser removidos podem permanecer.
* Não coloque pilhas sem carga e baterias recarregáveis em sacos (jogue fora na categoria apropriada)

Tópicos Problema com microplásticos

Comece a descartar diferentes tipos de plástico de maneira apropriada! Pare de acumular sacos plásticos indesejados!

Lixo plástico

Sacos de plástico e sacolas de compras;
ﬁlme plástico (ﬁlme de PVC); garrafas;
copos e recipientes; tubos; tampas;
bandejas e pacotes; isopor, material de
embalagem, material de amortecimento,
tampas de garrafas PET.

×

Não coloque vários sacos dentro de um
saco (não coloque dois ou três sacos).

Ao classificar lixo plástico

① Remova as tampas dos frascos, etc.

*Certifique-se de esvaziar os recipientes.

② Classifique o conteúdo e descarte de acordo.
Lixo plástico
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Lixo incinerável

Tópicos

⑵ Outros lixos plásticos

Use como plástico reciclado.

Como
classificar

① Lixo plástico, excluindo recipientes e embalagens de plástico, pertence a esta categoria.
② Itens de plástico usados p rincipalmente como ferramentas, como baldes de polietileno, lavatórios, cestos de roupas, etc.
③ Peças de metal, como parafusos e porcas, devem ser removidas de brinquedos de plástico, brinquedos de andar, etc.
* Itens feitos de peças plásticas e metálicas que não podem ser desmontadas devem ser descartados como lixo em aterros
sanitários.
④ Capas de CDs, fitas de vídeo, etc.
⑤ Mangueiras de vinil e borracha são lixos de aterros sanitários.

Como
descartar

① Escreva sua ala, seção e nome em um saco de lixo designado pela cidade, e amarre-o na parte superior para fechar.
② Itens pequenos devem ser colocados para fora juntos no mesmo saco. Use um saco de pelo menos 10 litros sempre que possível.
③ Escreva seu nome em cestos de roupas e itens semelhantes, e coloque-os para fora como estão.
④ Retire a terra de plantadeiras, vasos de flores de plástico, etc. e enxágue com água.
⑤ Remova a terra e outras sujeiras com um pano úmido.
⑥ Enxágue e remova a tampa dos recipientes de plástico que continham querosene ou produtos similares antes de colocá-los para fora.
⑦ Remova pilhas sem carga e pilhas recarregáveis, isole-as (cobrindo seus terminais com fita isolante) e coloque-as para fora com
garrafas plásticas PET e lixo tóxico.

Baldes de
polietileno

Tanques de plástico

Recipientes de
plástico, etc.

Capas de plástico

Talheres de plástico

① Classifique CDs para descarte

Réguas de plástico, etc. Brinquedos de plástico, etc.
(remova as peças de metal)

Capas vazias, como de
ﬁtas de vídeo/cassete,
de CD/disquetes

Bacias, etc.
Lixo de aterro

Lixo plástico

Recicláveis (papel)

② Brinquedos *Desmonte, se possível, e classifique por parte.
Lixo plástico, metais, pequenos aparelhos eletrônicos.
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3 Lixo não combustível 《Semanas alternadas, duas vezes por mês》

⑴ Eletrodomésticos pequenos

Como
classificar

Como
descartar

Como
descartar

① Separe pequenos aparelhos, como calculadoras, do lixo sólido, pois eles são
armazenados em locais diferentes.
②Remova todos os tanques de óleo removíveis ou tampas plásticas, e descarteos separadamente.

Tópicos

① Remova todos os acessórios de metal e desmonte em partes com menos
de 50 cm, se a altura, largura ou comprimento do item for maior que 50
cm. Leve-o diretamente ao local de incineração de lixo, se não puder ser
desmontado.
② Remova todas as tampas plásticas do item.
③ Coloque todos os brinquedos de pelúcia pequenos juntos em um saco antes
de descartá-los.
Dobre os grandes o máximo possível antes de descartá-los.
④ Remova as pilhas sem carga e as pilhas recarregáveis.

Como
descartar
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Tópicos

Calculadoras

Rádios
Relógios

Telefones

Panelas
de arroz

Ventiladores

Decodiﬁcadores
de vídeo

Micro-ondas,
torradeiras

Fogões diversos,
fogões a gás

Trazidos para o nosso aterro classiﬁcados, desmontados e triturados, depois são
descartados como materiais recicláveis, inﬂamáveis ou lixo de aterro

① Esvazie malas e bolsas de golfe antes de descartá-las.
② Esvazie os bolsos.
③ Amarre cada colchão de futon com uma corda separadamente, e não
coloque nenhum item pequeno dentro.
④ Dobre tapetes e carpetes o máximo possível antes de descartá-los.

⑶ Lixo de aterro
Como
Classificar

Eles são armazenados em nosso depósito de reciclagem antes de serem entregues aos prestadores de
serviços para tratamento. Metal, metais raros e materiais semelhantes são usados como materiais reciclados.

① Descarte todos os aparelhos com um plugue de energia, incluindo os
alimentados por bateria, como lixo de pequenos aparelhos.
② Remova as pilhas sem carga e as pilhas recarregáveis. Se for difícil remover as
baterias, descarte o aparelho como está.
③ Isole as baterias removidas envolvendo seus eletrodos com fita de vinil.
Descarte-as como lixo de garrafas PET ou lixo tóxico.
④ Descarte fornos micro-ondas e aquecedores como lixo de pequenos
aparelhos.
⑤ Certifique-se de remover o querosene dos aquecedores antes de descartálos.
⑥ Leve diretamente para o local de incineração os enormes aparelhos que não
estejam em conformidade com a Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos.
⑦ Devolva à empresa os itens que você estiver usando com um contrato de
locação, como bebedouros.

⑵ Lixo sólido
Como
classificar

Tópicos

Colchões

Brinquedos
de pelúcia

Tapetes,
carpetes,
tatame, etc.

Camas

Futons

*Edredões são
lixo combustível

Gavetas

Trazidos para o nosso aterro, são classiﬁcados, desmontados e triturados, depois
são descartados como materiais recicláveis, inﬂamáveis ou lixo de aterro.

① Solicite a uma empresa profissional, como a Marutama Transportation ou a Kanken Ltd.,
que descarte a terra e as pedras.
② Descarte vidro resistente ao calor, como mamadeiras e recipientes de cosméticos de cor
branca leitosa, como lixo de aterro.
③ Descarte produtos de alumínio finos, como folhas de alumínio, como lixo de aterro.
Descarte as proteções de preparo de tempura como lixo reciclável, contanto que não
sejam espessas.
④ Retire a terra dos vasos de plantas.
① Coloque pequenos itens em um saco. Preencha o distrito, o grupo e o nome completo, e
amarre o saco antes de descartá-lo.
*É possível ignorar o preenchimento do nome completo e todo o resto, se houver uma
regra de gestão de estação aplicável.
② Descarte itens de vidro, como aquários, sem quebrá-los.
③ Cubra vidro quebrado afiado com fita adesiva e coloque-o em um saco antes de
descartá-lo.
④ Descarte sapatos e botas em um saco, e não os encha de lixo.
⑤ Enrole as mangueiras de plástico e os tubos de gás, e amarre-os com uma corda antes de
descartá-los.

Folha de
alumínio, etc.
Vasos de ﬂores

Espelhos

CDs, DVDs

Lâmpadas
Mangueiras
de vinil

Aquários de vidro

Sapatos, etc.

Produtos de vidro,
cerâmica

4 Garrafas PET / lixo tóxico 《duas vezes por mês》

⑴ Garrafas PET

Coloque na estação de coleta que aceita materiais recicláveis

Como
classificar

① Recipientes para refrigerantes (chá, suco, água); recipientes para certos condimentos (molho de soja, produtos de molho de soja,
condimentos do tipo mirin, vinagre de cozinha, vinagre de mesa, condimentos do tipo tempero); recipientes de bebidas alcoólicas
(shochu, saquê, uísque, etc.).
② Esta categoria é limitada a itens marcados com uma marca de identificação especial "PET1" (trate também produtos estrangeiros).
③ Remova tampas, etiquetas plásticas e adesivos publicitários.

Como
descartar

① Remova tampas, etiquetas plásticas, adesivos publicitários (papel e plástico) e o máximo possível de etiquetas de
papel em, por exemplo, garrafas de mirin.
② Esvazie o conteúdo e enxágue abundantemente.
③ Para reduzir o volume, amasse antes de colocar no recipiente de coleta.
④ Retire dos sacos ao colocá-los no recipiente de coleta.

〈Antes de descartar〉

Remova tampas, etiquetas
Enxágue com água
plásticas e adesivos publicitários

Amasse os frascos
(reduza o volume)

PET estão sendo recicladas em ﬂeece, bandejas,
Tópicos Garrafas
novas garrafas PET, etc.

Emprestaremos isto para coletar
garrafas PET para eventos distritais.

⑵ Lixo tóxico (lâmpadas ﬂuorescentes, pilhas sem carga, isqueiros descartáveis, baterias recarregáveis)

① Isso abrange lâmpadas fluorescentes usadas, pilhas sem carga, isqueiros descartáveis, termômetros de mercúrio e baterias recarregáveis.
② Separe lâmpadas incandescentes sem mercúrio e lâmpadas fluorescentes como lixo de aterro.
③ Use todo o líquido em isqueiros descartáveis antes de colocá-los para fora (se você não tiver usado todo o fluido, leve os isqueiros
diretamente ao incinerador).
④ Se não conseguir remover as baterias recarregáveis de um eletrodoméstico pequeno, coloque o item para coleta como está, como um
eletrodoméstico pequeno.

Como
classificar

① Sem embrulhar ou cobrir, coloque lâmpadas fluorescentes e termômetros de mercúrio diretamente nos recipientes distribuídos
nos pontos de coleta de lixo para esse fim.
② Isole as pilhas sem carga e as baterias recarregáveis com fita isolante ou produto similar antes de colocá-las no tambor de 18
litros fornecido.
③ Coloque os isqueiros descartáveis diretamente no recipiente para lâmpadas fluorescentes como estão.
④ Coloque as lâmpadas fluorescentes quebradas em um saco transparente antes de colocá-las no recipiente.
⑤ Se você tiver um termômetro de mercúrio quebrado, coloque o termômetro e o mercúrio em um recipiente fechado antes de
colocá-los no recipiente de coleta.
* Uma garrafa de plástico PET pode ser usada como recipiente selado, desde que seja rotulada como contendo um termômetro
quebrado e mercúrio.
* Se o seu termômetro de mercúrio quebrar dentro de casa, certifique-se ventilar o local enquanto limpa o mercúrio.
* Como o mercúrio é um "poluente ambiental", não o descarte como "lixo incinerável" ou "lixo não incinerável".
* Isole as baterias recarregáveis e outros tipos de bateria retirados do equipamento (cobrindo seus terminais com fita isolante ou
outro produto similar), e verifique se não ficarão expostos antes de serem colocados para coleta.

Como
descartar

Termômetros
(tipo com mercúrio)
Lâmpadas
ﬂuorecentes
Isqueiros
descartáveis

(esvazie antes do
descarte)

Tópicos

Pilhas sem carga/
baterias recarregáveis

Isole as pilhas sem carga e as
baterias recarregáveis (cobrindo os
terminais com ﬁta isolante) antes
de colocá-las para fora.

Baterias
Lâmpadas ﬂuorecentes

Lâmpadas ﬂuorecentes, baterias de células secas e baterias recarregáveis são desmontadas e classiﬁcadas
por um especialista e todos os seus componentes são reciclados.
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5 Recicláveis 《duas vezes por mês》

⑴ Reciclagem de metais

Como
classificar

Como
descartar

Reciclagem (todos os componentes renascem como novos produtos)

① Qualquer coisa feita de metal e plástico que consista em mais da metade do
metal deve ser descartada como reciclável.
* Não inclui pequenos eletrodomésticos (itens operados por bateria ou ligados
na energia são classificados como pequenos eletrodomésticos)
② Produtos de aço com revestimento de vinil, como varais de roupas, devem
ser encurtados para menos de 2 m.
③ Remova o tecido ou a parte de vinil dos guarda-chuvas, e descarte a estrutura
como material reciclável (metais). Os cabos não precisam ser removidos.
① Coloque latas vazias na caixa de coleta de latas vazias. Há uma caixa de coleta
separada para pequenos itens de metal.
② Remova as tampas das latas grandes com tampa antes de colocá-las na caixa.
Sempre que possível, mantenha pequenos pregos, rebites e itens semelhantes
juntos ao colocá-los em sua caixa.
③ Verifique se os aerossóis estão completamente vazios. Se não estiverem
completamente vazios, leve-os diretamente ao incinerador.
④ Antes de descartar, verifique se todo o querosene foi esvaziado da base
principal e do(s) tanque(s) de reserva dos aquecedores a querosene e itens
semelhantes.
⑤ Esvazie latas de alimentos, enxágue bem e descarte.

⑵ Reutilização e reciclagem de garrafas

Como
classificar

Como
descartar
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Latas
Triciclos
Bicicletas
Panelas

Frigideiras

Chaleiras
Brinquedos de metal,
como carrinhos de
Armação de
brinquedo
guarda-chuva

Reutilize, recicle

* Garrafas de bebidas, produtos alimentícios, cosméticos,
medicamentos orais e pílulas pertencem a esta categoria.
① Separe chapas de vidro e frascos turvos (particularmente os frascos
de cosméticos) como "lixo não incinerável (lixo de aterro)".
② Separe os recipientes de cerâmica vazios de bebidas como "lixo de
aterro".
③ Remova as tampas plásticas e descarte-as como “recipientes e
embalagens plásticas”.
④ Etiquetas e anéis de plástico na parte superior das garrafas não
precisam ser removidos.
⑤ Itens não coletados: frascos de pesticidas, herbicidas, etc. devem ser
devolvidos ao revendedor onde foram comprados.

① Classiﬁque os frascos por cor em três grupos (transparentes sem cor,
marrom, outros) e coloque-os na lixeira de coleta de garrafas vazia.
② Garrafas quebradas devem ser colocadas em sacos (sacos
transparentes, se possível)
③ As garrafas devem ser esvaziadas e enxaguadas completamente.
④ Separe mamadeiras e recipientes de vidro borossilicatado como lixo
de aterro.
* O vidro borossilicatado é frequentemente usado em recipientes de
vidro resistentes ao calor, incluindo, por exemplo, copos de medição
de vidro.

Frascos de cosméticos

(Frascos não turvos são recicláveis)

Frascos descartáveis

("Frascos descartáveis" referem-se aos frascos
de vidro de cores claras, marrons e todas as
outras cores que são coletados, triturados
finamente e reutilizados como matéria-prima
dos produtos de vidro.)

⑶ Papel usado

Recicle

Tópicos

Cada componente do jornal é reciclado, inclusive em jornal.

Como classificar

① Os papéis usados são separados em seis categorias: jornais, revistas, papéis diversos, papelão, embalagens de leite e
outras embalagens, e papel picado.

Como
descartar

① Agrupe amarrando a pilha na horizontal e na vertical usando cordas de papel.
② Coloque diversos papéis em um saco ou recipiente semelhante em casa. No dia da coleta, coloque apenas os papéis
no recipiente de coleta.
③ Certifique-se de que embalagens de leite e outras embalagens estejam completamente vazias, enxágue, amasse o
máximo possível e amarre-as juntas antes de colocar para fora.
④ Remova a fita adesiva e a fita de embalagem do papelão e de outros itens, e separe a fita como lixo incinerável.

Jornal

Revistas

* Folhetos/anúncios
de jornal devem ser
agrupados com o jornal.

Papéis
diversos

Papelão

Papel rasgado

* Enxágue com água, corte,
seque e junte.
* Embalagens com revestimento
interno são aceitas.

* Caixas de papel, papel de
embrulho, catálogos, papel de
cópia, etc. podem ser agrupados.

⑷ Tecidos e panos

Reutilize, recicle

Embalagens de papel para
bebidas

Tópicos

Roupas usadas, panos, lã recuperada (isolamento de automóveis,
materiais de absorção de som para aparelhos de som, luvas de trabalho)

Categorias

Itens a serem descartados como tecidos

Itens a serem descartados como lixo combustível ou lixo triturável.

Roupas

Ternos, roupas de treino, gravatas, meias, aventais, cuecas
e outras roupas íntimas, blusas, quimonos, obis, yukatas,
maiôs e muito mais

Roupas manchadas de tinta, óleo, etc., roupas
rasgadas, meia-calça, novelos, roupas íntimas
rasgadas, meias com furos, etc. são lixo combustível.

Pano

Toalhas, lençóis, tapetes de cozinha, pequenos capachos
(não maiores que 70 cm x 100 cm), lenços, echarpes,
cachecóis

Tapetes e carpetes são lixo triturável. Tiras de pano
(pedaços de pano) e panos de limpeza são lixo
combustível.

Bolsas

Itens feitos de tecido, náilon, vinil, couro sintético e couro
(itens que não desfazem sob pressão).

Mochilas, maletas, malas de viagem (com rodas)
e bolsas de golfe são lixo destruível (itens que
desfazem sob pressão)

Cortinas,
cobertores

Cortinas, cobertores, cobertores de algodão, capas de
futon, fronhas, lençóis, lençóis de inverno, edredons

Itens com forro de algodão, como futons, são lixo
triturável. Cortinas rasgadas e cobertores sujos são
lixo triturável.

Como descartar

Coloque em um saco plástico ao colocar para retirada. * Tecidos úmidos não podem ser reutilizados. Não coloque para coleta
quando estiver chovendo. * Sempre que possível, leve ao ponto de coleta de lixo e coloque o saco com a abertura para baixo.

Cortinas

Roupas, panos

Bolsas

Cobertores,
edredons
Tapetes de cozinha
(com borracha no verso)

Tópicos Por favor, descarte os itens não listados acima como "lixo incinerável" ou "lixo triturável" com base em seu tamanho e classiﬁcação como
não reutilizáveis, de acordo com os seguintes critérios não aprofundados: ① itens sujos de lama, óleo, tinta ou outras sujeiras na medida em que não podem
ser lavados, ② colchões, edredons, almofadas, travesseiros e itens semelhantes, ③ coberturas de assento, capachos e tapetes de banheiro, ④ pantufas e
panos de poeira, ⑤ cobertores e toalhas usados para animais de estimação, ⑥ coberturas de kotatsu e cobertores aquecidos, ⑦ capas de chuva plásticas e
guarda-chuvas, e ⑧ uniformes e roupas de trabalho da empresa (limitados a itens pessoais que não podem ser descartados pela empresa).
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Reciclagem de "papéis diversos"
"Papéis diversos" são um recurso precioso.
Ajude a reciclar "papéis diversos".

A cidade de Nagaizumi coleta “papéis diversos” como materiais recicláveis, como parte de seus esforços
para reduzir o lixo combustível e promover a utilização efetiva dos recursos. Atualmente, o lixo de papel
representa aproximadamente 60% do lixo combustível produzido em nossa cidade. Se pudermos evitar a
incineração de “papéis diversos” e reciclá-los como recursos de papel, seremos capazes de reduzir bastante
a quantidade total de lixo incinerado. Isso levará à redução dos custos de incineração, prolongando a
longevidade das instalações de incineração, além de contribuir para frear o aquecimento global, reduzindo
a emissão de CO2. Vamos unir nossas forças, descartando “papéis diversos” como materiais recicláveis.

Papéis que podem ser descartados como papéis diversos

Envelopes

Panﬂetos

Caixas de papel, caixas de doces
Amasse

Cadernos

Tubos de rolo
Papel de presente de papel higiênico

Calendários

Remova as partes de metal

Papel de cópia

Remova as partes de metal

Embalagens e produtos de papel com a marca

Caixas de
lenços umedecidos

Caixas de ﬁlme de plástico
e de alimentos embalados a vácuo

*Papel extremamente sujo e papel revestido com vinil não podem ser descartados como “papéis diversos” remova e descarte como lixo combustível.

Papéis não diversos

Papel grafado em metal

Sacolas de papel

Produtos de papel
impermeabilizados

Copos/pratos de papel,
copos de macarrão

Descarte como lixo combustível.

Papel com carbono atrás, papel sem carbono
Cópia de recibos para serviços de entrega em domicílio, etc.

Papel térmico

Papel de fax, recibos, etc.

Papel de foto

*Excluindo papel fosco

*Papel de material composto, como papel
grafado em alumínio, papel com espuma
sensível ao calor, etc. não podem ser
descartados como "papéis diversos".

Papel molhado, papel sujo de óleo Cartões-postais colados por prensa
Lenço umedecido usado

Como
descartar

Cartões-postais confidenciais

Papel sintético

Cartazes, mapas, etc. à prova d'água

Agrupe amarrando a pilha horizontal e
verticalmente usando cordas de papel.
Caixas de papel (caixas de tecido, caixas
de doces, etc.), papel de embrulho,
sacolas de papel, cadernos, panfletos,
papel de cópia, calendários, etc. podem
ser agrupados com revistas.

*Não descarte ﬁtas adesivas, partes
metálicas de arquivos, clipes de metal,
adesivos, etc. com papéis diversos.

O “papel diverso” que não pode ser
agrupado com as revistas deve ser
armazenado em um saco de papel com
alças de papel. Coloque para coleta quando
o saco estiver cheio, amarrando a parte
superior ou amarrando verticalmente o
saco inteiro usando cordas de papel.

Nem todos os papéis podem ser coletados como "papéis diversos".
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6 Reciclagem de computadores pessoais

Enquanto a reciclagem de computadores foi tornada obrigatória pela Lei para Promoção da Utilização
Eﬁcaz de Recursos, os computadores se enquadram na Lei de Promoção da Reciclagem de Pequenos
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Usados, que devem ser levados diretamente ao incinerador, onde o
município os processa. *Promovemos a utilização adequada e eﬁcaz dos recursos.

⑴ Processamento de computadores usados com base na Lei para Promoção da Utilização Eficaz de Recursos
⬅Procure a marca de reciclagem de PC

Dispositivos sujeitos à reciclagem de PC

Os fabricantes coletam e reciclam produtos com esta marca sem nenhum custo
adicional. Uma taxa de coleta e reciclagem deve ser paga ao descartar produtos
sem essa marca.

◆Como posso ter meu PC antigo coletado?

● Computadores de mesa
(incluindo unidades de sistema
independentes)

● Notebooks

● Monitores LCD

①Solicite diretamente ao fabricante do seu PC. Consulte o site do fabricante para obter informações sobre
o serviço de coleta, como URL, número de telefone, horário de funcionamento do escritório de coleta.
②Para descarte de computadores que não podem ser coletados pelo fabricante ou para computadores
fabricados em casa,
Entre em contato com a PC3R Promotion Association.
☎ 03（5282）7685 FAX 03-3233-6091 Site http://www.pc3r.jp/

● Monitores CRT

◆Quanto devo pagar para descartar um PC sem uma marca de reciclagem de PC?

As taxas de coleta e reciclagem são determinadas por cada fabricante. Por favor, conﬁrme com o balcão
de informações do fabricante do seu PC (site, etc.) para obter detalhes.

◆O revendedor do qual PC foi comprado, os revendedores de PCs usados,
as lojas de reciclagem, etc. também poderão ajudá-lo.
Usuários de PC

❶

Quando desejar descartar um PC sem uso,
solicite a coleta ao fabricante. Você deve pagar
uma taxa*1 por PCs sem marca de reciclagem de PCs.

❷
❸

*Impressoras não incluídas.

Deixe no local
ou
Deixe na sua agência
postal mais próxima*2 Coleta em casa
ou solicite a coleta em
casa pelos correios.

Solicite a coleta
Recibo da Eco Yu-pack (encomendas da Japan Post)

Embale o seu PC
e anexe o recibo
da Yu-pack

Agência dos correios

● PCs usados serão enviados para

um centro de reciclagem.

*1 Pague a taxa conforme indicado pelo fabricante. *2 Excluindo os correios da Kani.

Entrega

Escritório de reciclagem do fabricante
● O recibo da Eco Yu-pack será
enviado ao cliente

Centro de reciclagem do fabricante
●O fabricante garantirá que seu
estimado PC seja reciclado.

⑵ Processamento de computadores usados com base na Lei de Promoção da Reciclagem
de Pequenos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Usados

Os computadores usados não são coletados nos pontos de coleta de lixo municipais. Depois de excluir as
informações pessoais do computador usado, leve-o diretamente ao incinerador de lixo municipal.
Os equipamentos aceitos pelo município incluem notebooks, gabinetes de desktops, monitores e outros
periféricos, tablets e materiais educacionais.
No entanto, itens usados em escritórios, lojas, fábricas e situações semelhantes são classiﬁcados como lixo
industrial. Envie perguntas sobre o descarte de lixo industrial dentro de Nagaizumi à Seki Transys Corporation.

⑶ Celulares

Depois de excluir todas as informações pessoais, descarte o celular como "lixo
incinerável (pequenos eletrodomésticos)".
モバイル・リサイクル・ネットワーク
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Reciclagem de eletrodomésticos
Aparelhos

TVs, ar-condicionado, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, secadoras de roupas

Os seis principais eletrodomésticos não podem ser descartados em pontos de coleta de lixo.

A Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos determina a reciclagem dos seis principais eletrodomésticos,
que são TVs, ar-condicionados, geladeiras, freezers, máquinas de lavar e secadoras de roupas. As taxas de
reciclagem a serem pagas pelo consumidor pelo seu descarte são as seguintes:
Taxas a serem pagas pelo consumidor (sem os impostos)
Categoria
① Taxas de reciclagem

TVs

(CRT, LCD, Plasma)

¥ 2.700

(¥ 1.700 para 15
polegadas e abaixo)

Ar-condicionados
(equipamentos internos e
externos como um conjunto)

¥ 1.500

Geladeiras,
freezers
¥ 4.600

Máquinas de
lavar roupas

Secadoras de
roupas

¥ 2.400

¥ 2.400

(¥ 3.600 por
170 ℓ e abaixo)

Confirme os custos de transporte que podem ser incorridos com seu revendedor, etc.

② Taxas de coleta

* As taxas de reciclagem acima podem variar de acordo com o fabricante.
* Entre em contato para obter as taxas de reciclagem dos fabricantes:
Centro de Tíquetes para Reciclagem de Eletrodomésticos Elétricos TEL: 0120-319-640
* As taxas acima estão sujeitas a alterações.

Como descartar

⑴ Troca ao comprar um substituto.

O revendedor vendendo um novo produto qualiﬁcado é obrigado a coletar o produto antigo que o novo está substituindo. Você
pode ter o produto antigo coletado mediante o pagamento da taxa acima (entre em contato com o revendedor para saber sobre as
taxas de transporte aplicáveis à coleta).

⑵ Coleta pelo revendedor.

Quando você deseja descartar um dos seis aparelhos sem comprar um substituto, o revendedor do qual o aparelho foi comprado
é obrigado a coletar o produto. Você pode ter o produto coletado mediante o pagamento da taxa acima (entre em contato com o
revendedor para saber sobre as taxas de transporte aplicáveis à coleta).
③ A loja de eletrodomésticos transportará seu
item para o local de coleta designado

① Entregue a taxa de descarte
junto com o seu eletrodoméstico

Eu gostaria de
descartar eletrodomésticos

② Você receberá uma cópia do
Tíquete para Reciclagem de
Eletrodomésticos

Lojas de
eletrodomésticos

Locais de coleta designados

⑶ Deixe diretamente o produto desnecessário em um centro de coleta designado pelo fabricante.
Você pode deixar um aparelho usado no seguinte centro de coleta designado.

③ Transporte seu aparelho doméstico para o local de coleta
designado em seu próprio veículo.
Deixe seu eletrodoméstico e entregue o Tíquete para
Reciclagem de Eletrodomésticos.

① Pague a taxa de reciclagem

② Receba um Tíquete para Reciclagem
de Eletrodomésticos e preencha
Agência dos
correios
as informações necessárias
Eu gostaria de descartar
eletrodomésticos

Centro de coleta
designado
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Locais de coleta designados
Seki Transys Corporation

Seki Transys Corporation

515-1 Nameri, Nagaizumi Town

TEL 988－6868

FAX 988－6869

Como descartar

⑷ Consigne a coleta a uma empresa de descarte de lixo geral certificada.

Quando não for possível entregar o eletrodoméstico ao centro de coleta mencionado em (3), você poderá consignar a entrega a uma
empresa certiﬁcada. Nesse caso, você deve pagar a taxa de reciclagem e o custo de transporte pela coleta.
Entre em contato com a unidade de incineração (Departamento de Saneamento) para obter detalhes. TEL 986-8393
③ Escolha uma empresa licenciada para coleta e transporte pela
cidade de Nagaizumi, e pague as taxas de coleta e entrega
associadas ao seu Tíquete para Reciclagem de Eletrodomésticos.

① Compre um Tíquete para
Reciclagem de Eletrodomésticos

Eu gostaria de descartar
eletrodomésticos

② Receba o Tíquete para
Agência dos
Reciclagem de
correios
Eletrodomésticos e preencha
as informações necessárias
Empresas

Locais de coleta designados

Reciclagem de motocicletas

Lojas de sucata
de motocicletas

Locais de coleta
designados para
reciclagem de
motocicletas

Usuário

Entre em contato abaixo para obter
detalhes
Central de Atendimento para Reciclagem
de Motocicletas
☎ 03-3598-8075
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Sistema de Reciclagem de Motocicletas
Pague uma taxa de entrega

As motocicletas coletadas pelo Sistema de Reciclagem
de Motocicletas serão recicladas gratuitamente.
Primeiro, conﬁrme se sua motocicleta está qualiﬁcada
para o Sistema de Reciclagem de Motocicletas.

O centro de coleta de motocicletas designado na cidade de Nagaizumi é o Seki Transys (consulte a página 17).

Não use empresas de coleta "não licenciadas" para gerenciamento de lixo
De acordo com a Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos, se um revendedor receber
eletrodomésticos usados de pessoas que desejam descartá-los e repassá-los a uma empresa de
coleta de lixo "não licenciada", isso será considerado uma violação das obrigações de entrega
estipuladas nos termos da Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos.

As empresas de coleta de lixo "não licenciadas" podem fazer o seguinte:
ご家庭のごみ
なんでも引き
取ります〜

Anunciar em toda a cidade
usando alto-falantes

Coletar de lotes vagos

Distribuir folhetos

Anunciar na internet
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Descarte dos principais itens não coletados pelo município
Item

19

(itens que não devem ser jogados fora)
Como descartar

Exemplo de empresa aceitável

Pedras, terra, areia,
terra de horticultura

Se você não conseguir descartar
sozinho, contrate um especialista.

Marutama Transportation
Co., Ltd. (Sekikengyō Co.,
Ltd.)

986-5317

③

Pneus (incluindo rodas)

Coletado ao trocar seu(s) pneu(s)
Atribuído a especialistas

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Baterias

Coletado ao trocar sua bateria ou
atribuído a especialistas

Heiwa Recycle Co., Ltd.

986-3333

②

Peças de carros e motos

Atribuído a especialistas

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Materiais residuais para
construção (blocos,
resíduos de concreto)

Atribuído a especialistas

Marutama Transportation
Co., Ltd. (Sekikengyō Co.,
Ltd.)

986-5317

③

Materiais residuais de
construção (geral)

Atribuído a especialistas
O descarte é atribuído ao
empreiteiro.

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Latas de tinta e tinta

Atribuído a especialistas

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Cilindros de gás propano

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Taisei Kouatsu, Inc.

986-5485

④

Extintores de incêndio

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Ogawa Pump Industrial
Company

986-7200

⑤

Blocos, tijolos, blocos de
concreto

Atribuído a especialistas

Marutama Transportation
Co., Ltd. (Sekikengyō Co.,
Ltd.)

986-5317

③

Pianos, órgãos, pianos
elétricos e órgãos
eletrônicos

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Cofres à prova de fogo

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Recipientes para produtos
químicos agrícolas e outros
produtos químicos especiais

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Tatames

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Adubos e folhas de vinil
para uso agrícola

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Maquinário agrícola

Atribuído à loja de compra ou a
um especialista

Seki Transys Corporation

988-6868

①

TVs, geladeiras, freezers,
máquinas de lavar, secadoras
de roupas, ar-condicionados

Consulte as páginas 17 e 18

Designated Collection Sites
in Nagaizumi
Seki Transys Corporation

988-6868

①

Agulhas

Atribuído a especialistas

Usagi Pharmacy

980-6820

⑥

Óleos usados (óleo)

Atribuído a especialistas

Seki Transys Corporation

988-6868

①

Óleos usados (gasolina)

Atribuído a especialistas (*Como
são substâncias perigosas, é
imperativo que sejam usadas
completamente.)

Óleos usados (querosene)

Atribuído a especialistas (Por
favor, verifique se você pode
levá-lo ao posto de gasolina
mais próximo e, se for o caso, as
condições para fazê-lo.)

Telefone

Mapa

Locais de empresas onde você pode descartar itens não coletados pelo município
Mapa

Nome da empresa

Endereço

Telefone

Fax

①

Seki Transys Corporation

515-1 Nameri, Nagaizumi

988-6868

988-6869

②

Heiwa Recycle Co., Ltd.

480-1 Moto-Nagakubo, Nagaizumi

986-3333

986-4444

③

Marutama Transportation Co., Ltd. (Sekikengyō)

394-16 Minami-Isshiki, Nagaizumi

986-5317

987-0420

④

Taisei Kouatsu, Inc.

291-1 Honjuku, Nagaizumi

986-5485

986-5224

⑤

Ogawa Pump Industrial Company

821-6 Naka-Togari, Nagaizumi

986-7200

986-7207

⑥

Usagi Pharmacy

283-1 Minami-Isshiki, Nagaizumi

980-6820

980-6821

②

Nagaizu
mi Nam
eri

↑↑

Seki Transys
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Empresas licenciadas no gerenciamento de descarte geral
Nº de Aplic.

Nome da empresa

Endereço

Telefone

1

Tokai Clean System Co., Ltd.

45-4 Kozuwa, Numazu

925-5553

2

Seki Transys Corporation

515-1 Nameri, Nagaizumi

988-6868

3

Heiwa Recycle Co., Ltd.

480-1 Moto-Nagakubo, Nagaizumi

986-3333

4

Japan Treatment Industry Co., Ltd.

281-61 Karuisawa, Kannami

974-2322

5

Akiyama Environmental Services Co., Ltd.

1982-54 Natsumegi, Yata, Mishima

972-1434

6

Maruman Industries Ltd.

37-7 Matoba, Shimizu-cho

976-7844

7

Taishū Ltd.

301-6 Icchōda, Mishima

986-6252

8

Noharasyoji Ltd.

2398-1 Ooka, Numazu

962-8788

9

Toho Enterprise Ltd.

236-4 Honjuku, Nagaizumi

986-1190

10

Nagaizumi Employment Center for Senior Citizens

1-10-9 Sakurazutsumi, Nagaizumi

988-2670

11

Nagaizumi Kankyo Co., Ltd.

608-1 Honjuku, Nagaizumi

999-7087

12

Matsuoka-Syoji, Inc.

299-1 Honjuku, Nagaizumi

986-9126

13

Tsuchiya Trading Co., Ltd.

458 Minami-Isshiki, Nagaizumi

989-1498

14

Housing Service ARAI

1719-1 Ooka, Numazu

976-8804

Processo de gerenciamento de lixo doméstico e comercial

Lixo doméstico
(Lixo domiciliar)

Itens de disposição geral
Lixo
(resíduos)

Lixo comercial
(Itens de disposição geral comercial)
Lixo
industrial

Restos de almoços e documentos de funcionários

* Recipientes e embalagens de plástico gerados pela atividade
comercial são classiﬁcados como lixo industrial e, portanto,
são atribuídos a especialistas.

* Os funcionários devem assumir a responsabilidade e descartar o lixo de acordo com os critérios acima.
* Mesas, móveis de escritório e itens similares relacionados à atividade comercial são classiﬁcados como lixo industrial.
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【Vídeo oﬁcial da cidade de Nagaizumi no YouTube】

Cidade de Nagaizumi "Vida no Papel"
(Inscrição no Concurso Re-Style CM)

Cidade de Nagaizumi
"É por isso que damos cada mordida"
Vencedor do Primeiro Prêmio de Trabalho R
egional do Concurso Re-Style CM!

"A natureza está vendo.
Descarte ilegal é crime."
Vídeo oﬁcial da cidade de Nagaizumi

Edição "Uma mão amiga"
"A jornada de reciclagem de uma lata
de alumínio"
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Consultas

Departamento de
Meio Ambiente

TEL：055-989-5514 FAX：055-986-5905
E-mail：kankyo@town.nagaizumi.lg.jp

Incinerador de Lixo

TEL：055-986-8393

FAX：055-988-8432

Printed with eco-friendly ink.

