
INA CITY

Colocar Lixo queimável, Lixo não Queimável, Plástico Reciclável em sacos determinados.

LIXO QUEIMÁVEL

Coloque o lixo Queimável neste saco(VERMELHO)

LIXO NÃO QUEIMÁVEL

Coloque Lixo Não Queimável neste saco(AZUL)

Necessita de ticket para compra deste saco.

PLÁSTICO RECICLÁVEL

Recolheremos recipientes de plástico reciclável de acordo com os regulamentos
listados na Lei de Recicláveis de Recipientes.

・ O recipiente de plástico no qual as mercadorias foram mantidas.
・ Embalagem plástica usada para embalagem do produto.

Coloque plástico reciclável neste saco.(ROXO)

【Regra】
・Após lavar, coloque neste saco.

【Atenção】
・Não coloque Lixo Queimável e Lixo Não Queimável

neste saco.
・Não coloque garrafas PET neste saco.

Não necessita ticket para compra deste saco.

二重袋禁止

二重袋禁止

O lixo que não cabe no saco designado é "lixo de grandes dimensões".
Por favor traga lixo enorme diretamente para "Limpe Centro Yaotome".
No entanto, leve futons, tapetes, colchão (sem molas), grandes quantidades de folhas caídas e 
galhos de árvores ao Kamiina Clean Center.

Uma taxa de processamento será cobrada de acordo com o peso do lixo.

KAMI-INA CLEAN CENTER 
〒:396-0621Nagano ken Ina-shi Tomigata 3790

TEL：0265-98-8337 8:30～16:30

Dias úteis :  Segunda ~ Sexta-feira

Não atendemos no final e Início do ano.

Taxa：￥400/20kg.
Taxa excedente:￥200/10g

CLEAN CENTER YAOTOME
LIXO NÃO QUEIMÁVEL  LIXO VOLUMOSO

〒:399-4601 Nagano ken Minowa-machi
Nakaminowa 3819

TEL：0265-79-8773   8:30～15：30
Dias úteis :  Segunda ~ Sexta-feira

Aberto em 1º e 3º domingo do mês.

Taxa:￥400/20g
Taxa excedente:￥200/10g

LIXO QUEIMÁVEL

O que pode ser colocado em um saco de lixo

【Residues da cozinha】【Papel】 【Roupas】

【Derivados de madeira】

【Produtos de  Plástico】
Plástico sem marca de plástico.
No entanto, coisas sujas são lixo queimável.

【 Plásticos Vinil(PVC) 】

【Artigos de Borracha】
※Corte itens longos em 
comprimentos de 50 cm.

【Artigos de Couro】

【Produtos de folha de alumínio】
【Outros】

Cairo descartável

Refrigerante

Isopor sujo

Cigarros eletrônicos, baterias móveis e pilhas secas devem
não deve ser colocado em "pequena caixa de coleta de eletrodomésticos".

[Importante]
Não coloque baterias e células secas em sacos de lixo não queimados.
Além disso, não coloque produtos de mercúrio em sacos de lixo não
queimados.
Não jogue eletrodomésticos com baterias no lixo não queimado.
・ Células secas⇒ Nós as coletaremos duas vezes por ano.
・ Eletrodomésticos com bateria embutida
⇒ Por favor coloque em "caixa de coleção de eletrodomésticos pequena" 
na prefeitura.
Como alternativa, pergunte a uma empresa privada para processamento.

O que pode ser colocado em um saco de lixo

【Metal】

※Enrole o copo quebrado em papel ou pano.
Então escreva "われもの".

われもの

★Ao fazer furos, não se machuque.
E cuidado com o fogo.

【Lata de spray ・ Cilindro de cassete】

【Ceramics】 【Isqueiro descartável】
◆Remova a pilha seca e as baterias.

二重袋禁止

（ポルトガル）

Residues da cozinha/Papel/Roupas/Derivados de madeira/ Fraldas /
Produtos de  Plástico/CD・DVD/Fita de Video / Fita Cassete/
Plásticos Vinil(PVC)/Artigos de Borracha/Artigos de Couro/

・Não coloque metal.
・Esãcorra o excesso de água.
・ Retire as sujeiras da fralda antes de 

jogar.
・Não coloque neste saco Caixa de 

Papelão, Jornal, Revistas etc.
Favor reciclar

Necessita de ticket para compra destes sacos.

【Mistura de metal e tecido ou plástico, pequenos eletrodomésticos】
Aquele com metal é "LIXO NÃO QUEIMÁVEL".

・Abrir um orifício e esvaziar Latas de Spray
e Cartuchos de Gás.

・Esvaziar o gás de isqueiro descartável

・Não são descartados como lixo :TV, 
Ar condicionado,Geladeira.Freezer, 
Máquina de lavar roupas.
Favor reciclar

Meta da coleção

Coloque diretamente na bolsa coletora.
Não o coloque na sacola de coleta enquanto ela ainda estiver na sacola de compras.

O lixo que não 
aderir às regras
não será coletado.

Verifique esta marca “Plástico”.
Recicle os plásticos de recursos
em um estado limpo.

Proibição de mala dupla

【Recipientes e embalagens de plástico】
Copos, embalagens, sacolas de compras, 
recipientes para garrafas, sacolas de recarga,
materiais de embalagem e materiais de amortecimento (isopor, lençóis de ar,
etc.), tampas e etiquetas para garrafas PET, caixas de remédios, etc.

二重袋禁止

Não atendemos no final e Início do ano.

【Vidro, espelho, lâmpada】

Proibição de mala dupla

Proibição de mala dupla



Estes abaixos devem levar na manhã do dia e no local da coleta.

PAPEL VELHO

1 Caixa de Papelão 2   Jornal

4 Outro papel
3 Revista. Caderno.

Panfleto

GARRAFAS DEVIDRO

1 Garrafa de Cerveja e
Garrafa de Sake de 1.8L 2 Garrafa de vidro transparente 3 Garrafa de vidro marrom 

・Retire as tampas dos vidros e enxague. ・Favor não misturar tipos diferentes de garrafas.
・Colocar as garrafas de vidro nas respectivas caixas na manhã do dia da coleta.
●Vidros seguintes são Lixo Não Queimável.

Copo de vidro, Prato do vidro, Vidros resistentes ao calor, Vidros quebrados/Cacos de vidros, 
Vidro de Cosmético,Vidros que contém produtos nocivos(ex:agrotóxicos)

LATAS

・Separar as Latas de Aço e de Alumínio.
・Enxague com água.

●As latas seguintes são Lixo Não Queimável.
Lata Spray(aerosol), Cartucho de gás p/fogão portátil, 
Lata de tinta, Lata de óleo de máquinários, Latas sujas

・Retirar os rótulos e tampas das garrafas PET.
・Enxaguar as Garrafas PET
・Verificar esta “marca” 
・Plásticos recicláveis são aquelas que contém

a marca “Plástico”.

●As Garrafas PET seguintes são Lixo Queimável.
⇒ Garrafa PET sujo , Garrafa PET colorido

PLÁSTICO  PET
( GARRAFA PET)

Os lixos seguintes não serão coletados. Levar diretamente ao estabelecimento.

TV, Geladeira, Máquina de lavar roupas,
Ar-condicionado.

Colchão de molas, Sofá com molas, Botijão de gás,
Óleo usado, Cinzas, Aquecedor de água(Boiler)

Pneus, Moto, Bateria 
E   Peças de veiculos

CAIXA 
DE LEITE/SUCO

・Enxaguar , secar e abrir
(Veja a figura ao lado)
E amarrar em maços
(em forma de cruz)

Caixas revestidas com
plástico ou alumínio são 
Lixo Queimável.

ÓLEO DE COZINHA

O lixo completamente oculto não será coletado.Seja cuidadoso

Sacos de lixo diferentes dos sacos de lixo designados não podem ser usados.
Por favor, separe o lixo em queimado e não queimado.

A estação de lixo é gerenciada pelo distrito.
Certifique-se de seguir as regras.

Os eletrodomésticos com uma bateria embutida não podem ser jogados no lixo não queimado.

Tenha especial cuidado com
cigarros eletrônicos e
baterias móveis.

Caixa de tissue(lenço de papel), 
Caixa de doces, Calendário( retirar 
as partes em metal)e etc

・Separar/dividir por espécie.
・Amarrar os papeis por cada 

espécie.
・Não utilize fita adesiva para 

prender/amarrar os papeis.
・Papel revestido é Lixo Queimável.
・Papel sujo é Lixo Queimável.

Outras Garrafas de vidro

・Óleo usado de Cozinha (comestível).
・Retire as sujeiras do óleo.
・Coloque o óleo em uma garrafa PET limpa.
・Levar até ao local de coleta.

Proibido óleo de máquinas

Máquina agrícola, etc.

Seringa, 
Agulha da
injeção

【Atenção】

・Verificar o dia da coleta de Lixo Não Queimável e Plástico Reciclável no 
Calendário de Lixo. 

・Coloque Lixo Queimável em Saco Vermelho.
・Utilize o Saco Roxo para Plástico Reciclável.
・Não use fita adesiva para fechar o saco.
・Compre nas lojas os sacos acima citados .
・São necessários tickets na compra de Saco Vermelho e Azul. 
・Adquire os tickets na Prefeitura.
・Não serão coletados lixos que estão fora dos padrões determinadas.


