
 

 

 

 

  

 
    

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração 

Modo de descartar garrafas PET 

Como resultado, o 

lixo de sacos 

plásticos é 

substancialmente 

reduzido. 

Com a separação do lixo no 

ponto de coleta mais clara, 

encurta-se o tempo de coleta. 

Isso evitará omissões e 

atrasos na coleta. 

Três objetivos principais    

 

○ Por favor colocar a garrafa PET e a tampa retirada nos saco de 

rede específico colocado no local de coleta.                      

＊ Por favor Levar de volta sacos etc usadas para carregar o lixo. 

○ O saco de rede cabe cerca de 140 garrafas PET de 2 litros. 

Por favor, amassar as garrafas, pois cabem apenas 50 se não 

foram esmagados. 

Melhorar gerenciamento 
de pontos de coleta. 

Reduzir volume de lixo 

Amassar Tirar Lavar 

Levar 

Em casa 

Possibilitar a enxergar o 
conteúdo dentro do saco de 
rede e saber quais itens estão 
dispostos. 
Seguindo as regras, a 
quantidade de garrafas PET 
recicladas certamente 
aumentará. 

Não podemos reciclar  

garrafas PET que contêm  

toco de cigarro, resto de  

bebida e substâncias sujas! 

Aumentar quantidade de reciclagem. 

Por favor colocar dentro de saco de rede designado no ponto de coleta 

Ponto de coleta mais 
 próximo de casa 

Alteração! Modo de descartar garrafas PET 



 

 

Setor de servicos Clean Centar, Departamento 

de Amibiente Urbano, Cidade de Narashino.   

Telefone: ０４７－４５３－５３７４   

E-mail : gyomu-s@city.narashino.lg.jp 

Obrigado por sua compreensão e cooperação! 

 

(Exemplos de instalação) 
・Prender com pregador de 
roupa 
・Pendurar por gancho de  
forma S.  
・etc 

 
Exempolo de 
maneira de 
armazenamento 

 
No caso de não caber 

※Este ano (até 29 de dezembro, ano 4 era Reiwa), o lixo será recolhido mesmo que não haja 

saco de rede instalado.A partir do ano que vem (4 de janeiro, ano 5 era Reiwa), a coleta nas 

redes começará por toda a cidade. 

〇 Um saco de rede será colocado em cada ponto de coleta a partir de 5 de setembro (segunda).  

〇 Todos os usuários são solicitados a 

instalar o saco de rede de forma 
removível. 
Coletar apenas o conteúdo. 
Favor não fixar.  

※ Usar o mesmo saco de rede até que 

se deteriore. 

〇 À todos que usam o ponto de coleta, 

por favor, cuidar para que o saco de 

rede não seja soprado pelo vento. 

Caso a quantidade de garrafas for 

muito grande para caber no saco de 

rede específico, colocar em um saco 

transparente ou translúcido e deixar 

na lateral do saco de rede. 

Para todos os administradores de pontos de coleta de lixo (Pedido) 
 

Regras de Descarte de 

Lixo e Cronograma de 

Coleta 

(Japonês) 

Modo de 

descartar o lixo 

Coleta de saco de rede para garrafas PET  

na cidade de Narashino. 

Obrigada por manter o local de coleta sempre limpo. 

Pedimos desculpas pelo transtorno causado por essa mudança no método de coleta, 

mas agradecemos sua compreensão e cooperação. 

ごみ集積所 


