COMO SEPARAR E JOGAR O LIXO
☆Cuidados no momento de jogar o lixo!
○ TODOS os lixos devem ser colocados devidamente classificados, no local e data determinadas para coleta ,até às 08:30
da manhã
○ Jamais jogar o lixo fora do dia da coleta. Confirmar no calendário antes de jogar o lixo o「TIPO DE LIXO E DIA DA COLETA」
Favor tomar muito cuidado , pois nos meses com feriados , os dias da coleta são alterados .
○ Cada pessoa deve se comunicar com o Escritório do Sindicato de Limpeza de Sennan (planta de limpeza) para coleta do lixo originado
por mudança, limpeza, etc (lixo fora do padrão) ou contatar com empresas autorizadas para coleta .
○ Caso o saco de lixo da prefeitura que tiver comprado apresente algum defeito poderá ser feito uma troca por
高さ

outro, no estabelecimento onde realizou a compra.

（1ｍ以内）
（1ｍ以内）

LIXO INCINERÁVEL ( PAGO/ 2X por semana) saco de 45 L,¥45 cada / saco de 30L, ¥30 cada / saco de 20L,¥20 cada / saco de 10L,¥10 cada

○ Futon (cobertor) , tapete (incluindo tapete elétrico), galhos,folhas,móveis de madeira desmontados são recolhidos
como lixo incinerável.
○ Objetos com o símbolo de RECICLÁVEL que não são embalagens,invólucros plásticos ( ex.:balde, lata de lixo, cabide,etc.) são
recolhidos como lixo incinerável.
○ Escorrer bem a água dos lixos biodegradáveis
○ As fraldas devem ser jogadas somente depois que as fezes forem jogadas no vaso sanitário.
○ Quando for jogar espetos de bambu e outras coisas pontiagudas esmagar as pontas para não apresentar perigo.
○ Não pode ser coletado como lixo incinerável resíduos de vômito, resíduos de urina de animal (animal doméstico).
As fezes devem ser jogadas no vaso sanitário.(A areia do banheiro do animal pode ser jogada como lixo incinerável)
○ Caso for jogar como lixo incinerável ,deve antes absorver com jornal ou coagulante comercial.
※Caso for jogar em estado líquido deve ser jogado como lixo não incinerável.

Futon, almofada,colchão,tapete,

Galhos e móveis de madeira

30ｃｍ

1ｍ

Futon,carpete,etc devem ser dobrados e colocados dentro do saco

Os galhos e móveis desmontados de material incinerável devem

designado, caso não entre deve ser amarrado com barbante

amarrados e envoltos em sacos de lixo da prefeitura de 45L.

e envolto com saco de lixo da prefeitura de 45 litros.

高さ

（1ｍ以内）

Ligar e pedir a coleta na CENTRAL DE LIXO DE GRANDE

PORTE ☎072-483-1132

○ Horário de funcionamento : Dia de semana das 09:00 até às 16:00
※Porém máximo 5 ítens (5 sacos ), 2 vezes por mês.( 1vez a cada 2 semanas )

COLOCAR NO SACO DE
LIXO DA PREFEITURA

45 LITROS ¥500 CADA / 20 LITROS ¥250 CADA

NÃO COLOCAR NO
SACO DE LIXO DA
粗大ごみ申込者
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●受付番号を記入下さい。
●この券を粗大ごみの見えやすい位置に貼って下さい。
●この券は一度貼ると貼り直りません。ご注意下さい。

¥500 CADA TICKET PARA LIXO DE GRANDE PORTE

① Favor informar o endereço, nome e contato

○ Lixo não incinerável e lixo de grande porte podem ser deixados na frente da residência. Porém, caso o carro de coleta não entre até
a frente ou em residências comunitárias, etc. o local para deixar o lixo será determinado.
② Favor informar o tipo de objeto e a quantidade.
○ Confirmar com antecedência [ altura, largura e profundidade ] de cômoda, estante de livros, armário, etc.
※ Medir a parte mais larga (comprida).
③ Será informado o número do pedido de coleta, data da coleta, taxa para coleta.
※O saco de lixo da prefeitura para lixo não incinerável custa ¥500 cada saco de 45L, ¥250 cada saco de 20L, ¥500 cada adesivo de procesamento
de lixo de grande porte.

(1) Medir as 3 dimensões ( altura, largura e profundidade ) os objetos com menos de 3m, 1 adesivo de processamento de lixo de
grande porte, para lixo grande com mais de 3m, 2 adesivos.
(2) Móveis que formam jogo ( Jogo de sala, jogo de mesa ) com até 5 peças ,2 adesivos de processamento de lixo de grande porte .
④ Comprar o saco de lixo para lixo não incinerável, adesivo para processamento de lixo de grande. porte
○ Quando não encontrar na loja consultar o vendedor onde pode conseguir.
⑤ Colocar o lixo no dia da coleta até as 08:30 AM dentro do saco de lixo não incinerável ou colar o adesivo de processamento de lixo de
grande porte.

※カセットボンベ・スプレー缶は、中身を使いきり、市
※乾電池や使い捨てライターは、市指定不燃ご
※刃物や割れたガラスなどを出す際に非常に危

Roupa velha ( lixo reciclável / grátis)
( Mesmo sendo uma vestimenta, peças para cabeça, quadril, mãos, pés não são apropriadas para reciclagem e devem ser jogados como

○ Consulte o calendário de programação de coleta para saber o dia de coleta.
○ Sobre a classificação e o forma de jogar, a coleta é realizada com o objetivo de realizar reciclagem, somente
peças lavadas e que estão guardadas e colocadas dentro de saco transparente ou semi-transparente.
○ As pessoas que participam de coleta comunitária de objetos de valor devem a continuidade participar de recolhimento comunitário.
Peças que não serão recolhidas

Peças que não são apropriadas para reciclagem.
○ Jogar como lixo incinerável peças sujas, com buracos,com rasgos grandes ou úmidas, peças para dormir (futon,travesseiro,
coberta, etc.) peças para interior da casa ( tapete, carpete, almofada) peças pequenas ( chapéu,boné,luvas,etc.).

○ Não coloque em sacos de plástico papel porque é difícil realizar o trabalho de classificação.
○ As embalagens de papel de bebidas devem ser cortadas para abrir-las,lavadas e somente jogar quando estiverem secas.

Não é possível recolher

Não coloque em saco

○ Devido a dificuldade para reciclar jogue como lixo incinerável envelopes com adesivos ou
cartões postais de propaganda plastificados, papel impermeável (copo, pratinho de papel,etc.), papel manteiga, papel sintético,
papel térmico (Papel de fax, papel de recibo), papel para tinta a jato-ink jet-, papel carbono, papel anti carbono, papel de diversas
matérias (filme plástico,etc.), papel com perfume (papel da embalagem do sabonete, caixa de papel da embalagem do sabão em pó,
etc.).

※Coisas sujas não podem ser recicladas, devem ser jogadas como lixo incinerável

Cuidados na maneira de jogar
○ Retire restos de alimentos, sujeiras, sobras de líquidos, passe uma água e deixe secar antes e jogar fora.
○ Isopor grande,etc depois de despedaçar coloque em saco transparente ou semi transparente para jogar.

Tampas e rótulos de embalagens devem ser jogados como [embalagens e
resíduos de plástico].

Garrafas e Latas ( Lixo reciclável / grátis )

○ Jogue como lixo reciclável até as latas com tampa ( lata de doce,etc.)
○ Latas de combustível devem ser jogadas como lixo não incinerável.
○ Garrafa de medicamento e de produtos agrícolas não são recicláveis, devem ser jogados como lixo não incinerável.
○ Jogar como Lixo reciclável vidro de maquiagem vazio com a marca de RECICLE e jogar como Lixo não incinerável quando não tiver a marca.

Como jogar eletrônicos e eletrodomésticos recicláveis ( TV, geladeira, congelador, lavadora, secadora de roupa, ar condicionado).

○ O município não recolhe eletrônicos e eletrodomésticos recicláveis.(não é possível levar até a Planta de limpeza)
① Consultar com a loja revendedora para jogar os produtos que já não são utilizados (TV, geladeira, congelador, lavadora,
secadora de roupa, ar condicionado)
② Comunicar-se com emopresas designadas (loja de transporte).
③ É possível pedir para as empresas autorizadas abaixo.
☆Cooperativa de negócios ambientais de Sennan
☆Cooperativa de resíduos de gerais de Sennan

(４８３－０５３０)
(４８４－０２８８)

1 Quando for pedir para a loja revendedora
① Pedir para a loja onde realizou a compra ou para o revendedor mais perto.
② Pagar a [Taxa de Reciclagem] e a [Taxa de Transporte] diretamente para a loja que tiver solicitado.

2 Quando for levar pessoalmente até a empresa autorizada
① Pague a taxa de Reciclagem no correio,ou na empresa autorizada .
※No correio e nas empresas autorizadas existe o formulário específico. Será necessário preencher com o nome e marca do objeto.
Favor averiguar com antecedência.
② Pegue o adesivo de precessamento de reciclagem e leve direto até a [loja designada (loja de transporte)].

3 Quando for solicitar a empresas autorizadas pela prefeitura
○ Solicitar e pagar para as empresas acima citadas a [Taxa de processamento de Reciclagem] e a [Taxa de Transporte]

Como desfazer-se do computador

Para recolhimento de computador sem marca (computador montado ou de empresa falida, empresa que já não existe,etc.) contate
com Corporações de Responsabilidade Limitada ( Centro de Apoio a Redução de Computador 3R),eles realizam a coleta e a reciclagem.
※Mais detalhes (０３－５２８２－７６８５
Conferir na página da internet

(http://www.pc3r.jp)

Sistema de reciclagem de Motos e veículos de duas rodas (motorizados)

Call center do Centro de Reciclagem de Veículos de duas rodas

☎０３－３５９８－８０７５

Horário de Recepção ９：３０～１７：００ (fora sábado, domingo, feriado, fim e começo de ano)
Página da internet（http://www.jarc.or.jp/motorcycle/）

Lixos não coletados e também não será possível levar pessoalmente
○ Os itens a seguir não são recolhidos pela prefeitura e também não podem ser levados
diretamente até o Escritório do Sindicato da Limpeza de Sennan (Planta de Limpeza)

Mapa da Divisão de Regiões para Coleta de Lixo

As áreas demarcadas com linha azul no mapa são as áreas de coleta às segunda e quinta-feiras e as áreas
demarcadas com linha vermelha no mapa ,são as áreas de coleta às terça e sexta-feiras.

Prefeitura de Sennan, Departamento de Limpeza, Escritório do Sindicato de Limpeza de Sennan (planta de limpeza)

