Você pode levar o lixo diretamente ao Centro de Limpeza, de segunda à sexta-feira e 3˚.sábado do mês.(Poderá levar também aos feriados, exceto o feriado de final/ inı´cio de ano)
☎0276-63-1266 ●9h〜11h30 ●13h〜16h Ao levar o lixo diretamente ao Centro de Limpeza, será necessário apresentar a carteira de motorista. Não serão aceitos lixos de empresas ao 3˚.sábado do mês.

LIXO
INFLAMÁVEL

●papel,lixo de cozinha
●toras de madeira(até diam.6cm×50cm compr)
●carpete・tapete(até 275cm×275cm)
●edredom
●plástico

●Bandejinha de isopor(branca)

Coloque na
sacola(redinha)
branca

branca aquela que quando quebra
( bandeja
)
faz um barulhinho"parih"

COMO DEVEM SER JOGADOS GARRAFAS DE VIDROS
Coloque nos contêiners separando-as por cor
(somente garrafas que continham bebidas ou alimentos ingerı́veis)

Além das Garrafas Pet e bandejas de isopor (branca) ,
foram incluidas outros produtos que tenham a marca de
reciclagem de plastic
①Forma de frasco ②Bandejinha de isopor colorida ou ilustrada ③Isopor

●OUTROS PLÁSTICOS

Coloque-os em saco plástico transparente
ou semi-transparente

(Garrafas gordurentas ou com sujeiras irremovı́veis
depositar como "LIXO-NÃO-INFLAMÁVEL")

LIXO QUE NÃO PODEM SER COLOCADOS NOS POSTOS DE COLETA
Lixos que devem ser levados diretamente
ao Centro de Limpeza

LIXO RECICLÁVEL

COMO DEVEM SER JOGADOS MATERIAIS DE PLÁSTICOS

Lixos não processáveis pelo Centro de Limpeza
Chamar as firmas especializadas

Garrafas Marrom
Garrafas outras
Garrafas incolor
cores

COMO DEVEM SER JOGADOS LATAS ALUMÍNIO-LATAS DE AÇO
(STEEL)( LATAS BEBIDA E ALIMENTO INGERÍVEL)

Coloque-a no recipiente para reciclagem
(cor verde)
ÍNIO
ALUMTEEL)
AÇO(S

クッキー

Coloque-a no
recipiente para
reciclagem(cor cinza)

ISOPOR

※LATAS COM SUJEIRAS IRREMOVÍVEIS OU COM ÓLEO, DEPOSITE COMO "LIXO INFLAMÁVEL"

COMO DEVEM SER JOGADOS AS GARRAFAS DE PLÁSTICO PET

ミルク

Coloque-a no recipiente para reciclagem
(cor azul)

Seão recolhidas como LIXO RECICLÁVEL,
latas que continham alimentos,
lata de leite em pó,etc.

AFAS

GARR

PET

※RETIRE O RÓTULO E DEPOSITE-O

※LATAS COM SUJEIRAS IRREMOVÍVEIS OU COM ÓLEO, DEPOSITE COMO "LIXO-NÃO-INFLAMÁVEL"

●toras de madeira(diam.10cm×50cm compr)
●armário ●tatami ●cama
●conjunto de sofá ●telha ●bateria
●computadores

●aquecedor solar ●motores em geral ●boiler
(aquecedor de água) ●instrumentos agrícolas
●óleo de motor ●pedras ●armação de ferro
●outros tipos de lixos que sejam difı́ceis de
serem triturados.

COMO DEVEM SER JOGADOS EMBALAGEM DE PAPEL
●Embalagem de leite ●Embalagem de saquê ●Embalagem de suco
(Embalagem onde o seu interior seja forrado com papel laminado,deposite como "LIXO-INFLAMÁVEL")

■TOMO KANKYO SERVICE JIGYOKYODO KUMIAI…☎62-7836
FIRMAS
■KANTAKA (CONCRETO) ………………☎86-3230 ESPECIALIZADAS

(somente garrafas que continham bebidas ingeríveis)

PAPÉIS(JORNAL・REVISTA・PAPELÃO・OUTROS TIPOS DE PAPÉIS)・TECIDOS
※ NÃO UTILIZE FITAS ADESIVAS PARA AMARRAR

●

●

●

●

●

■CONCRETO,BLOCOS DE CIMENTO:CONSULTE A PREFEITURA DE OIZUMI

Coloque-a na sacola(redinha)azul

Coloque entre as
páginas de revista

COMO DEVEM SER JOGADOS OBJETOS PERIGOSOS
Coloque-a no
Contêiner azul
●Lâmpada
fluorescente
●Termômetro

※Lâmpadas quebradas: coloque dentro de sacos
plásticos transparentes e coloque nos conteiners

● A Seção do Meio Ambiente recolhe oleo de cozinha usado, roupas e tecidos usados.
【roupas e tecidos usados】Coloque em sacos plásticos, por exemplo, e leve diretamente para a prefeitura, no horário
das 8:30 ás 17:15 h dias úteis.【oleo de cozinha usado】Coloque em garrafas PET, por exemplo, e leve diretamente
para a prefeitura, no horário das 8:30 ás 17:15 h todos os dias.
● A Seção do Meio Centro de Limpeza recolhe aparelho compacto usado.
● Estamos pensando em recolher roupas usadas / velhas nos eventos realizados na Primavera e em Outono como
a Feira do Meio Ambiente, por exemplo. Mais detalhes, sera informado no Informativo da cidade Koho Oizumi, etc.
● Participe ativamente das coletas de LIXO RECICLÁVEL realizadas pelas Associações autônomas(Jichikai)
e outras como Associação Infantil (Kodomo Ikusei-kai).
● Os lixos de empresas devem ser levados diretamente no Centro de Limpeza ou pedir para empresa especializada
para retirá-lo.

PREFEITURA DE OIZUMI - SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Tel.63-3111
CENTRO DE LIMPEZA Tel.63-1266

●Latas de spray
Coloque-a no
●Lata de gás portátil Contêiner laranja
●Isqueiro

Coloque em saco de

※Latas de spray faça um furo antes de jogá-las

LIXO-NÃO-INFLAMÁVEL

※Coloque as pilhas no recipiente de reciclagem

tamanho máximo permitido do lixo-não-inflamável
(Odeve
)
ser menor que 50cm×50cm×50cm

●demais latas que não sejam de alumínio ou aço(steel)
●copos de vidro ●cerâmica ●vidros de cosméticos ●lâmpada
●placas de vidro ●utensìlios de vidro, etc ●latas que continham alimentos
Coloque em saco plástico transparente ou semi-transparente
●bicicleta (Bicicletas poderão ser depositadas inteiramente, como lixo não-inflamável,sem ter que desmontá-las.）

Utilizado papel reciclado

