
● O lixo queimável (comum) deve ser jogado no Saco da Dieta do Lixo (imagem ao lado) e levado aos 
locais de coleta.
・Se não usar o saco específico, o lixo não será recolhido.

● Outros tipos de lixo:
・O lixo reciclável (plásticos, latas, etc.) deve ser jogado em sacos transparentes ou semitransparentes comuns, de até 45L.

Mais informações, consulte o Guia do Lixo de Komatsu em português, disponível no site oficial da Prefeitura (QR Code abaixo)

● Distribuição gratuita dos “Sacos da Dieta do Lixo”:
・Os moradores de Komatsu recebem pelo correio uma cartela de cupons, enviada pela Prefeitura. Os cupons são enviados

duas vezes por ano (1º e 2º semestres), e podem ser trocados gratuitamente pelos pacotes de sacos nas lojas designadas (ver lista
das lojas no site da Prefeitura).
・Cada pessoa terá direito a１ cupon por semestre (２ cupons por ano). Os cupons de todos os membros da família são

enviados na mesma cartela.
・Cada cupom pode ser trocado por 1 pacote de sacos. As pessoas podem escolher livremente como trocar, entre 4 tamanhos:

S, M, LM e L.
・Quem usar mais do que a quantidade distribuída gratuitamente precisará comprar os sacos de lixo nas lojas designadas (vide

preços abaixo).

OBJETIVOS: reduzir a quantidade de lixo comum em 50% e aumentar a taxa de reciclagem para 33%

Tamanho Volume Quantidade Preço de mercado
(com imposto)

L 45 L 6 sacos ¥120

LM 30 L 7 sacos ¥130

Ｍ 20 L 9 sacos ¥135

Ｓ 12 L 15 sacos ¥150

● SISTEMA DE MARCAÇÃO nos “Sacos da Dieta do 
Lixo”
Escrever no canto inferior direito do saco:

1. Nome do conjunto habitacional (apaato)  e número do apartamento
onde mora   OU

2. Nome do bairro e sobrenome da família (para quem mora  em 
casas)

“SACO DA DIETA DO LIXO”: NOVO SISTEMA PARA DESCARTE DO LIXO QUEIMÁVEL
(COMUM)

* Para famílias com idosos que necessitam de cuidados (acima do nível 3 do yo-kaigo) e famílias com crianças de até 2 anos de idade, será distribuído 1 
pacote Médio adicional gratuito por ano.

ポル

Locais de marcação

nos Sacos da Dieta do Lixo

Tamanho L
(sem alças)

Tamanhos
S, M, LM

(com alças)

Local
Local

Para mais informações, acesse:

www.city.komatsu.lg.jp/5403.htm

http://www.city.komatsu.lg.jp/5403.htm
http://www.city.komatsu.lg.jp/5403.htm

