
 

 

 

 

Embora muitas pessoas observem as regras de eliminação de lixo e se esforcem cuidadosamente para 

classificar o lixo, como o papel misturado, existem ainda muitos residentes da cidade e empresas que não 

seguem as regras básicas para classificação e destinação de lixo. Portanto, os regulamentos da cidade foram 

revisados e um programa que ensina procedimentos de classificação de lixo e regras de destinação foram 

estabelecidos. 

Este programa é realizado nos seguintes estágios: 

*Se um estabelecimento comercial violar as regras, o nome e outras informações do referido estabelecimento também serão tornadas públicas. 

 

○ Aviso, ordens, penalidades e outras ações entrarão em vigor a partir de 1o de abril de 2011. 
○ Este programa se aplica àqueles que são capazes de classificar lixo, mas não tentam fazer isso ou não seguem as regras de destinação.  

○  Os funcionários da cidade inspecionarão sacos de lixo e outros itens descartados que estiverem violando as regras de 

classificação/destinação. 
 

 

 
 

 

 

  

 

  

Inspeção Instrução Aviso Ordem Penalidade etc. 
Os funcionários da cidade 
inspecionam sacos de lixo 

e outros itens que são 

deixados sem coleta. 

Aqueles que não 
seguirem as regras de 

classificação/destinação 

de lixo recebem a 
instrução apropriada. 

Se as regras não forem 
seguidas mesmo após a 

instrução, será dado um 

aviso para melhorar. 

Se as regras não forem 
seguidas mesmo após o 

aviso, é dada uma ordem 

para melhorar. 

Se as regras não forem 
seguidas por um ano 

depois de a ordem ter sido 

dada, uma "multa não 
penal" será imposta*. 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 

Classificação de lixo / Regras de destinação 

(1) Selecionar o lixo antes de jogar. 

(2) Leve seu lixo para a estação de lixo designada no seu bairro. 

(3) Coloque seu lixo para fora de manhã (até às 08h00) no dia de coleta designado. 

(4) Descarte o lixo usando sacos/recipientes designados. 

Informações 
Central de Atendimento da Prefeitura de Chiba 
Tel.: 043-245-4894 Fax: 043-248-4894 

E-mail: call4894@chihanachan-chiba.jp 
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