Calendário dos dias de coleta de lixo e recursos diversos
Levar o lixo até as ８:30 da manhã
IWAFUNE・
CURSO
ONODERA

região

Furue, Nissato, Miya, Shimooka, Kamioka, Onodera, Tatamioka (lado norte da linha ferroviária JR Ryomosen)

CLASSIFICAÇÃO
① LIXO QUEIMÁVEL（saco de lixo específico）

② PAPÉIS
※amarrar em cruz para jogar
※recolheremos mesmo molhados de chuva

○JORNAL・PANFLETOS
○REVISTAS・OUTROS TIPOS DE PAPÉIS
○PEQUENOS PAPÉIS
○PAPELÃO
○EMBALAGEM DE PAPEL

③ LATA VAZIA ・GARRAFA DE VIDRO VAZIA （saco de lixo específico）
※Limitado para bebida e alimento（inclusive produtos de animais de estimação）

④ GARRAFA DE PLÁSTICO・BANDEJA ALIMENTÍCIA（saco de lixo específico）
※As garrafas de plástico e as bandejas alimentícias podem ser colocadas no mesmo saco de lixo.

⑤ LIXO NÃO QUEIMÁVEL（saco transparente ou que o interior seja visível）
Pilha ・Termômetro ・Isqueiro vazio
LATAS DE SPRAY
（Sacos de lixo transparentes ou, que o que o conteúdo seja visível）
LIXO TÓXICO

DIA DA COLETA

1ª e 3ª segundas-feira do mês
2ª e 4ª segundas-feira do mês

Retirar as tampas e jogar como 「lixo não queimável」.

2ª e 4ª quintas-feira do mês

Retirar as tampas e jogar como 「lixo não queimável」.

1ª・2ª・4ª sextas-feira do mês

Lixo não queimável, latas de spray; lixo tóxico (pilhas・termômetros・isqueiro); lixo tóxico (lâ
mpadas fluorescentes / tubos fluorescentes), devem ser colocadas em sacos separados.
Depois de perfuradas em 2 ou mais lugares e marcando com um círculo os orifícios, as latas de
spray devem ser descartadas separadamente em sacos transparentes ou que o interior seja visí
vel.

de quando comprou ou dentro de uma saco e jogar）

Aparelho elétrico de pequeno porte（sacos de lixo transparentes ou, que o que o conteúdo seja
visível） ※Favor retirar as baterias.

Preencher 「TOCHIGI-SHI SHOYŪ 」 nos jornais ・panfletos.
Para jogar os pequenos papéis impossíveis de amarrar em cruz, devem ser colocados em sacos
de papel, amarrados em cruz por meio de cordas ou grampear a boca do saco para fechar.

1ª e 3ª quintas-feira do mês

Lâmpadas/tubos fluorescentes （colocar na caixa original

⑥

PONTOS IMPORTANTES DE ESPECIAL CUIDADO

Os galhos devem ser cortados e amarrados em feixe, no tamanho menor a 10 cm de diâmetro e
quartas-feira e sábados da semana até 60cm de comprimento. Favor colar um papel escrito seu nome e o nome da Associação de
Moradores.

3ª sextas-feira do mês

Objetos com dimensão acima de 60 centímetros são considerados「lixo de grande porte」

