Separação do Lixo e Maneira da Recolhimento da
Cidade de Nagaoka
A partir do mês de abril de 2013 iniciará o recolhimento do Lixo Orgânico (nama gomi)
separadamente do lixo incinerável (queimavel)
★ O lixo orgânico será recolhido 2 vezes por semana.
★ O lixo incineravel será recolhido 1 vez por semana.
★ As fraldas descartáveis poderão ser jogadas no mesmo dia do lixo orgânico . Neste caso coloque as
fraldas no saco de lixo incineravel.
【Até o mês de março de 2013.】

【A partir do mês abril de 2013.】
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Quando for jogar as fraldas descartáveis no
mesmo dia que o lixo orgânico.

Não se esqueça! Coloque as fraldas
descartáveis dentro do saco
determinado para o lixo incineravel e
faça um circulo no desenho da fralda.
Fraldas de urina (adultos), absorventes
feminino e fraldas de animais de
estimação, também poderão ser jogados no mesmo dia
do lixo orgânico.
Pedimos o favor de não misturar outros tipos de lixo
incineravel.
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(queimavel).
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O Lixo Incineravel
(queimavel).

terça-feira
sábado

terça-feira
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As fraldas descartáveis poderão ser jogadas no mesmo
dia que o lixo orgânico.

Quando for jogar as fraldas descartáveis no
mesmo dia que o lixo orgânico.
Não se esqueça! Coloque as fraldas
descartáveis dentro do saco
determinado para o lixo incineravel e
faça um circulo no desenho da fralda.
Fraldas de urina (adultos), absorventes
feminino e fraldas de animais de
estimação, também poderão ser jogados no mesmo dia
do lixo orgânico.
Pedimos o favor de não misturar outros tipos de lixo
incineravel.

O Lixo
Incineravel
(queimavel).
quinta-feira

As fraldas descartáveis poderão ser jogadas no mesmo
dia que o lixo orgânico.

O Lixo Orgânico (nama gomi)

Recolhido 2 vezes por semana

Saco de lixo determinado para o Lixo Orgânico
(nama gomi) (Cor-de-rosa de meia transparência)
Tamanhos

Preço
(pacote com 10 sacos)

Pequeno
(aproximadamente 10 litros)

100 ienes

Mini
(aproximadamente 5 litros)

50 ienes

Compre o saco de lixo
no estabelecimento
onde tem este adesivo.

Maneira de como entregar o lixo para o recolhimento.
Escorrer bem o liquido do lixo e colocar dentro do saco determinado para o lixo orgânico (nama gomi). Amarrar a boca do
saco e levar para o local de recolhimento do seu bairro, no dia da coleta, até as 8:30 horas.
O lixo orgânico, poderá ser colocado em um saco tipo rede para espremer o liquido e depois colocar este saco dentro do
saco de lixo determinado. Pedimos para que não embrulhe o lixo com jornal ou papel, pois atrapalha a decomposição do
lixo orgânico.

Lista da maioria do Lixo Orgânico (nama gomi)
Verduras e legumes

Sobra de comida

Frutas e cascas de frutas

Lixo dos ingredientes usados na cozinha Arroz, feijão, pão e etc. Carnes Peixes

Lixo que não pode ser jogado com o lixo orgânico. Jogue com o lixo incineravel (queimavel).
Conchas de mariscos,
carcaças de siri.

Palha de milho, cascas
de broto de bambu.

O Lixo Incineravel (queimavel)

Óleo de cozinha endurecido
com produto químico.

Recolhido 1 vez por semana

Quando for jogar as fraldas descartáveis no mesmo dia que o lixo orgânico.
Não se esqueça! Coloque as fraldas descartáveis dentro do saco determinado para o lixo incineravel e faça um circulo
no desenho da fralda.
Fraldas de urina (adultos), absorventes feminino e fraldas de animais de estimação, também poderão ser jogados no
mesmo dia do lixo orgânico.
Pedimos o favor de não misturar outros tipos de lixo incineravel.

■ Será incluído na pagina 10.

A Prefeitura não faz a coleta de secadoras de roupas e nem
de maquinas de lavar roupas.

■ Será incluído na pagina 12.
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