
Este modo de separação pode ser alterada no futuro.

O horário para jogar o lixo é determinado dàs 5:00a.m até às 8:30a.m.

o lixo
Lixo além de papeis devem ser colocados no saco de lixo 
designado pela prefeitura de Otsu. Amarre bem a boca do saco.

O volume do lixo é limitado mais ou menos 2 sacos de 45L 
em uma vez.

Cole este indicativo num lugar onde você pode vê-lo....

●Garrafas e frascos de bebidas,alimentos e 
temperos.

※Caso tiver coleta coletivo no seu bairro,aproveite para descartar.

◆Lata de spray,lata de aerossol e cilindro de cassete podem 
causar incêndio nos veículos de coletas,por isso descarte os 
recipientes totalmente vazios.
◆Escorrer a agua para limpar dentro dos recipientes.
◆Descarte as latas alumínios na coleta coletiva do bairro.

※Caso quiser transportar o lixo ao estabelecimento de processamento pela conta própria,precisaria de solicitar até dia anterior (para segunda-fera,solicite na sexta-feira) Confirme ao Call center de lixo.

●jornais
●revistas e papeladas
●pacote de papelão

◆Separe por 3 categorias;jornal,papeladas e pacote 
de papelão. Amarre os em cruz com barbantes.
◆Se tiver dificuldade de amarrar,pode colocar na 
sacola de papel e amarre de cima.
◆Não use o saco designado pela prefeitura de Otsu.

Separe as tampas e rótulos como os lixos de embalagem plásticos.

◆Escorra bem a água dos desperdícios dos alimentos. ◆Lixo de 
madeira e dos galhos devem ser cortados em comprimentos inferiores de 
40cm e espessuras inferiores a 5 cm.Coloque os no sacos designados pela 
prefeitura de Otsu. ◆As bandejas das comidas são coletadas nos 
supermercados .Aproveite para promover a reciclagem. ◆Descarte os 
tecidos e as roupas velhas na coleta coletiva do seu bairro se for possível.
◆Descarte os lixos de papeis na coleta coletiva do seu bairro ou jogue os 
no dia de coleta dos papeis no local determinado.

Lixo de papeis

Serviço cobrado Coleta de lixo volumoso ◆Ligue até uma semana anterior do data de coleta para fazer a solicitação. 
◆Verifique o dia de coleta no informativo de Otsu,no site,ou ligando ao Call Center de lixo.
◆Aceitamos a inscrição pelo FAX para quem tem deficiência auditiva ou distúrbio de 
linguagem. （FAX 077(523)2423）

Como descartarComo separar

◆Caso não conseguir retirar a sujeira,descarte os 
como lixo incinerável.
◆As bandejas das comidas são coletadas nos 
supermercados .Aproveite para promover a 
reciclagem,se for possível.

●Garrafas PET de 
bebida ,de bebida de alcool, 
de tempeiros como Syoyu e 
Mirin

◆Amasse as garrafas para reduzir o volume.
crush.

Contato para informações…Call Center de lixo Hours

Os que estão 
sem sujeira 
com o logotipo 
de plástico

●Cerâmicas ●Vidros ●Lâmpadas fluorescentes
●OutrosGuarda chuva,facas,telhas,tampas metálicas 
de garrafa,e fio elétrico ●Aparelhos 
quebrados ,elétrico domésticos de pequeno porte e 
metais pequenos. ●Garrafas cosméticos etc.

◆Devolvem as garrafas retornáveis de cerveja,e de Saque 
para as lojas.
◆Não precisa retirar os adesivos se for difícil.
◆Lave dentro da garrafa.
◆As garrafas com conteúdos não alimentares deve ser 
descartadas como lixos não incineráveis.

2 vezes 
por mês 

/

Use todo conteúdo sem sobra.

Use todo conteúdo.Não 
precisa furar a lata.

Garrafas PET

●Pacote de leite e pilhas
●Pacote de leite
●Pilhas

◆Lave bem dentro de pacote de leite e corte para abrir.Deixe ser secado e coloque os no ponto de coleta no centro de cidadão :Shimin 
Center.◆Descarte o caixa de leite de alumínio interno,como o lixo incenerável. 
◆Leve as pilhas nas caixas de coleta no Setor de Promoção de redução de resíduos em Centro cidadão: Shimin Center,ou nás escolas primárias e 
ginásiais, também no corpo de bombeiro Norte,e corpo de bombeiro Sul： Kita-syoubousyo,Minami-syoubousyo.
◆Devolver as baterías de botão,pilha- ion de lítio para as lojas.

●Aquecedor elétricos, de gás e de querosene 
●Mobiliário ●Os equipamentos de lazer
●Triclos e aparelhos infantis ●Outros
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Retire os tubos e descarte 
como os lixos incineráveis. 

Lave dentro da 
garrafa.

C
lassificação dos lixos

Lixo incinerável

Lixos não incineráveis

●Desperdício de alimento e resíduos orgánicos ●Produtos de 
borracha,couros e tecidos ●Lixo de madeira e galhos ●Lixo 
dos papeis ●Plásticos ●Embalagens plásticas sujas
●Isqueiro descartável ●Outros No caso resíduos dos 
atendimento médico domésticos como as seringas de injeção e 
itens infecciosos,consulte aos estabelecimentos medicais.

Corte em comprimentos inferiores a 
40 e espessuras infeiores a 5 
cm.Coloque no saco designado pela 
prefeitura.

◆Descarte as facas ou lâminas embrulhando em jornal ou 
papel para evitar a machuca. ◆Embrulhe as lãmpadas 
fluorescentes em jornais ou papeis ,ou coloque nas nos 
pacotes originais para descartar. ◆As baterias deverm 
ser retirados dos aparelhos elétricos de pequeno porte.

Embrulhe em jornal ou 
papel para não se 
machucar.

Lixos recicláveis

Embalagens plástcas

Garrafas de vidro

Latas
●Lata de conservante,lata de doce e 
lata de leite ●Lata de bebida 
alumínio e de aço. ●Lata de 
spray,lata de aerosol e cilindro de 
cassete.

Horário de atendimento dàs8:40a.m às5:25p.m.

2 vezes
por semana

Uma vez
por mês 
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por mês 
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Uma vez 
por mês 

2 vezes 
por mês 
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Escorre bem 
os líquidos.


