
 

 

                

 
 
Os Artigos de Couro, Outros Plásticos,  
Esponjas, etc.poderão ser jogados  
2 vezes /semana, como lixos queimáveis 

 

Antes da Alteração:   O lixo considerado como Lixo reciclável e Lixo  

 para Aterro é recolhido 2 vezes / mês 

Após a Alteração:  Se couber no saco de lixo queimável determinado   

 pelo município, poderá jogar como lixo queimável  

 2 vezes / semana; ou poderá jogar como lixo para aterro,  

 2 vezes / mês, como tem feito até agora.  

 Poderá jogar em qualquer das duas formas. 

 

     ・Caso o lixo não couber no saco de lixo determinado pelo município e     

não puder fechar a boca do saco, jogar no dia de Lixo Reciclável e Lixo  

para Aterro, 2 vezes / mês, como tem feito até agora. 

     ・Os lixos que não couberem no container (74cm x 49cm x 35cm), de 

Lixo Reciclável e Lixo para Aterro terá que levar pessoalmente para 

Chuen Clean Center. 

       ★Não poderá levar para Chuen Kouiki Sodai Gomi. 
 

Se a sujeira das embalagens e vasilhas 
plásticas não sair mesmo lavando-as  
com água, agora é possível jogar como  
lixos queimáveis, 2 vezes / semana. 

 

 

 
(1) Apesar de até agora os “Artigos de Couro e Outros Plásticos” considerados como Lixos Recicláveis 

e Lixo para Aterro, coletados 2 vezes/mês, por serem incinerados logo em seguida no Chuen Clean 
Center, se coletados já como lixo queimável, o serviço de coleta se torna mais eficiente.  

(2) Como as embalagens e vasilhas plásticas que estiverem sujas mesmo enxaguando com água não 
poderão ser recicladas, após a coleta serão incineradas. 

(3) Como tem aumentado o número de pessoas que não estão jogando os lixos como recicláveis e lixos 
para aterro, coletados 2 vezes / mês, por motivo de serviço ou familiar, acreditamos que seja 
necessário oferecer mais comodidade à todos os cidadãos.   
 
Por razões acima a classificação de lixo sofreu alteração. 
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As Embalagens e Vasilhas 
Plásticas são Materiais 
Recicláveis Valiosos! 

Se a sujeira sair enxaguando levemente com a água, 
poderá jogar como “Embalagens e Vasilhas Plásticas”. 

A PARTIR DE ABRIL DE 2016 HOUVE ALTERAÇÃO  
NA FORMA DE  JOGAR O LIXO  

1ª 
Alteração 

2ª 
Alteração 

Por que a classificação do lixo sofreu alteração? 


