
Ｑ＆Ａ
Colocar no local de coleta após 
tirar a sujeira significa tirar a su-
jeira até que nível?
Quanto as embalagens de bento e 
bandejas de produtos alimentícios, 
é suficiente que lave levemente 
com água, a nível de não sobrar 
corpo sólido como grãos de arroz 
e restos de alimentos. 

Frascos de óleo comestível, 
também podem ser colocados 
no local de coleta após lavagem 
simples com água?
O óleo se torna impureza na hora 
da reciclagem. Enxaguar até o 
nível de tirar a viscosidade. Se 
não ficar limpo, colocar como「lixo 
queimável」.

É possível jogar bandejas de 
produtos alimentícios contendo 
cor?
Há casos de recolhimento de ban-
dejas somente de cor branca nos 
supermercados, etc., porém o Mu-
nicípio coleta todas as bandejas 
independentemente de ser branca 
ou com cor.

É necessário retirar a tampa de 
papel prateado das bebidas lác-
ticas, etc.?
Retire completamente.
A tampa prateada retirada, deve 
ser colocada como「lixo queimável」.

Há necessidade de retirar o 
rótulo e etiqueta de preço?
Não há necessidade de retirar.
Pode ser colocado no local de 
coleta com rótulo ou etiqueta.

Posso colocar no recipiente 
para coleta, do jeito que está 
dentro do saco de vinil  ou 
outros? 
O saco não está sujeito a coleta.
Tirar do saco e colocar no reci-
piente de coleta.

Tubos de maionese e pasta de 
dente não se enquadram, mas e 
a tampa se enquadra?
Tampas feitas de plástico, se en-
quadram.

A caixa de isopor que continha 
frutos do mar, etc., se enquadra?
Se enquadra. Se for grande e 
ocupar espaço, quebrar de acordo 
com a conveniência e colocar no 
local de coleta. 
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piente de coleta.

Ｑ＆Ａ A partir de 1 de abril de 2012,
terá início a coleta seletiva de

「Recipientes e embalagens de plástico」
em todas as regiões do

Município de Ogaki.

A partir de 1 de abril de 2012,
terá início a coleta seletiva de

「Recipientes e embalagens de plástico」
em todas as regiões do

Município de Ogaki.

Verificar o dia de coleta de cada 
região na「Lista dos dias de coleta 
de lixo」no verso do folheto 「Como 
separar e jogar o lixo」entregue em 
anexo à etiqueta para processa-
mento de lixo queimável gratuita, 
e colocar o seu lixo para coleta 
sem engano.

（Perguntas e respostas）

Informações



GARRAFAS DE PLÁSTICO

CUPS DE PLÁSTICO

BANDEJAS(EMBALAGEM) DE PLÁSTICO

※Retirar a tampa, bocal, etc., e colocar
  juntamente no recipiente de coleta.

Recipientes de óleo, molho, detergente, garrafas plásticas de shampoo, etc.

Recipientes de cup noodle・tofu・pudim・bebidas, etc

Bandejas de produto alimentício, embalagens de ovo e bento, recipientes de natto,
caixas(recipiente e embalagem) de isopor, etc.

【Pontos importantes para jogar o lixo】

・Dentro dos recipientes e embalagens de plástico, os 
que não são do tipo garrafas de plástico・Cups de 
plástico・Bandejas(embalagem) de plástico.
・Recipientes e embalagens que mesmo após lavadas, 

a sujeira persiste.
・Material com composto de metal como folha de alumí-

nio, etc. 

【Exemplos principais de não sujeição a coleta】

Embalagens do tipo tubo, redes que envolvem frutas, sacos de doce,
wrap(filmes de plástico), embalagens para refil.

「Recipientes e embalagens de plástico」são recipientes e embalagens feitos com material de plástico. O produto vem com a marca de 
plástico.
No Município de Ogaki, dentro dos「Recipientes e embalagens de plástico」, as「Garrafas de plástico・Cups de plástico・Bandejas
(embalagem) de plástico」, serão coletados seletivamente .

①

②

③

Lavar levemente para tirar a sujeira, e colocar para coleta 
após secar.
Garrafas de plástico・Cups de plástico・Bandejas(embalagem) 
de plástico, colocar no recipiente para coleta sem separar.
Colocar para coleta nos 2 dias de coleta mensal.

※ As tampas das garrafas PET, colocar junto com Garrafas de plástico・Cups de plástico・
Bandejas(embalagem) de plástico.

※ O recipiente para coleta, será o mesmo do recipiente para coleta de garrafas PET.

NÃO SUJEITO A COLETA NA
CATEGORIA DE PLÁSTICOS

□Produtos de plástico que não são garrafas de plástico・
Cups de plástico・Bandejas(embalagem) de plástico.

Colocar no lixo queimável.




