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Título:
Sobre a Alteração do Manuseio das Espécies à Serem Reunidas dos 
Recipientes e Embrulhos Plásticos
Conteúdo:
A partir de 1°de Abril de 2010, a separação dos recipientes e dos embrulhos plásticos, 
será alterada de acordo com o desenho. 
Juntamente com esta alteração, terá como período experimental, os meses de Janeiro à 
Março de 2010, portanto, favor inserir no mesmo container, as bandeijas・isopor, 
recipientes e embrulhos plásticos.
Falando em recipientes e embrulhos plásticos;

 Os produtos aplicáveis para a coleta, são os recipientes e embrulhos plásticos 
que estão com esta marca. 
Sendo assim, os locais de coleta continuam sendo os mesmos utilizados até o 
presente.
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Sobre a Alteração do Manuseio das Espécies à Serem 
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分別のポイント　Ponto Principal no Ato da Separação
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【ワンポイントアドバイス】【Conselhos】
☆ Os tubos de shampoo, de maionese, de óleo de cozinha, recipientes plásticos de cosméticos, etc…,
　 após seus conteúdos serem consumidos, lavando-os levemente, ok! ( Não deixe ficar pingando! Não 

deixe com sobras! ).
☆ Não há necessidade de retirar os rótulos que estiverem colados!
☆  As redes ou grelhas que revestem as maçãs e/ou pêssegos, amortecedores de impacto feitos de 

isopor, também são aceitos.( independente do formato, mesmo sendo pedaços, ok! )
☆  Mesmo não tendo a marca  nos recipientes ou nas embalagens, há casos em que este estará 

concentrado no exterior dos sacos ou das caixas, favor conferir.

（ご注意ください）（Atenção!!!）
★  Coisas que mesmo lavando levemente e a sujeira não sair, ou o conteúdo ficar pingando, 

ou estiver com sobras; encaminhar para「Lixo Incinerável」　
★  As bombinhas dos tubos de shampoo (com molas inseridas); encaminhar para「Lixo Não-

Incinerável」
★  A 「colher de medida」 existente dentro das caixas do sabão de lavar roupas, colheres, 

garfos, canudinhos e outros que vêm junto com o bento, ficam fora da aplicação de 
reciclagem de recipientes e embalagens plásticas; encaminhar para「Lixo Não-Incinerável」

Os recipientes plásticos que tiverem esta marca, todos deverão ser inseridos em:「⑤ Recipientes e Embrulhos Plásticos」.

◇  Ao lado da marca 　há siglas como「PP」・「PS」e outras, porém, estas são para indicar a espécie de 
plástico que foi utilizado no produto em questão.「PP（Polypropylene）」,「PS（Polystyrene）」e outros. 
Existem várias espécies mas, sendo produto com esta marca , favor encaminhar para「⑤ Recipientes e 
Embrulhos Plásticos」.
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