
Como reciclar ou jogar o lixo corretamente 

<ポルトガル語> 

 

1. Classificação do lixo 

O lixo é separado em várias classificações. Você deve separar o lixo antes de jogá-

lo fora. Confira as classificações atrás desta folha. 

Verifique o “Guia sobre a separação do lixo” ou acesse o nosso site. O guia está 

traduzido em 5 idiomas, inclusive em português. 

 

(https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/gomi-recycle/gaidobukku.html)  

 

 

2. Confira a data da coleta de cada lixo 

A data da coleta de lixo é baseado de acordo com a região em que você mora. Verifique a data da 

coleta de cada lixo no calendário que está disponível no site de sua cidade. 

 

 

3. Jogar o lixo no ponto de coleta até o horário estabelecido 

Jogue o lixo no ponto de coleta antes das 8:00 no dia da coleta de seu lixo. 

Não jogue um dia anterior da coleta. 

 

 

4. Jogar lixo de maneiras impróprias 

Não coletamos o lixo se estiver jogado impropriamente como, não separar o lixo corretamente, jogar 

o lixo no dia de outra coleta ou não jogar até o horário estabelecido. 

 

 

5. Mais informações 

(1) Se houver alguma dúvida, consulte: 

●Centro de reciclagem de Matsusaka (351-2 Machibirao-cho) 

<Dúvidas sobre coleta de lixo, autorização, pontos de coleta e reciclagem> 

☎ 0598-53-4470  FAX 0598-51-6406  

●Centro de limpeza de Matsusaka (751 Katsurase-cho)  

< Dúvidas sobre lixos incineráveis e não incineráveis> 

☎ 0598-36-0975  FAX 0598-36-0560 

 

(2)Aplicativo de Matsusaka Navi         ( Baixe o aplicativo -->) 

No aplicativo, você pode ter acesso a mais infomações de como reciclar e jogar o lixo corretamente.  

  



Mėtodos de como separar, reciclar e jogar o lixo 

FAVOR RESPEITAR AS REGRAS E MANTER O PONTO DE COLETA LIMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 Lixo orgânico  

 Papel não reciclável  

 Plástico sem a marca de reciclagem  

 Borracha e couro (remover metais antes de jogar no 

lixo comum) 

 

 

 

Jogar o lixo no 

saco designado 

pela prefeitura 

 

 

 

 

 

 

 Metais pequenos  

 Eletrodomésticos (não recarregáveis) 

 Vidros 

 Cerâmicas 

 Lâminas 

 

Sacos 

transparentes e 

translúcidos 

 

 

 

 

 

 

 Sacos plásticos e embalagens  

 Copos, tubos e garrafas plásticas 

 Isopor 

 

 

(Remova toda sujeira antes de jogar no lixo) 

Sacos 

transparentes e 

translúcidos 

 

 

 

 

 

 Para separa a 

garrafa, verifique 

a cor da boca da 

garrafa 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornal, revista, etc. 

 Embalagens de leite (Lave, corte e deixe secar a 

embalagem antes de descartá-la) 

 Tecidos usados 

 Papelão 

 Garrafas PET (descarte o rótulo e a tampa em 

“Recipientes e sacos plásticos”) 

 Latas de alumínio para alimentos e bebidas 

 Bandejas brancas (isopor) 

 Tubos fluorescentes 

Verifique o “Guia 

sobre a separação 

do lixo” 

Outros 

 

Para mais informações, confira o “Guia sobre a separação 

do lixo” ou acesse o nosso site.  
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