
 

  EMPRESAS AUTORIZADAS  

 
 
  

 
               

                                                       

 
Os computadores poderão ser recolhidos pela prefeitura conforme a lei de reciclagem de 
eletrodoméstico de pequeno porte, ou pelo fabricante conforme a lei de reciclagem de computador.  
 
■OS APARELHOS ALVOS SÃO: 
●PC Desk Top 
●Note Book 
●Display Cristal Líquido 
●Display de Tubo Cinescópio 
Atenção! Os acessórios que acompanham o computador na aquisição de  
compra como mouse, teclado, cabo elétrico poderão ser recolhidos também. 

 

 COMO DESFAZER  
1 Levar o aparelho até o Ponto de Recolhimento (Gratuíto), ver a pág.13 
2 Levar ao Balcão de Recolhimento da Instituição Pública (Gratuíto) 
(O que é recolhido):  Computador (ver os aparelhos acima como referência), telefone celular 
(Forma para jogar):  Prefeitura:  ○1  Passar na recepção do 1º andar e dirigir-se ao funcionário que 

pretende desfazer do computador e/ou telefone celular. 
○2  Entregar ao funcionário da Divisão Kankyo Seisaku-ka (Divisão 
de Política Ambiental) que será chamado para lhe atender.   

Sucursal de Asaba: Entregar ao funcionário que se encontra no 1º andar da Divisão  
Shimin Service-ka (Divisão de Serviços aos Cidadãos) 

(Horário): Seg. ~ Sex., das 8h30 ~ 17h00 (exceto aos sáb., dom., feriados, final e início do ano) 
 
Atenção! Não são recolhidos os computadores e telefones celulares que são provenientes do empreendimento. 
O computador será coletado gratuitamente mesmo que não tenha marca “PC Reciclável”.    

Os dados pessoais contidos no computador e no telefone celular devem ser deletados sob responsabilidade da pessoa e de cada família que irão jogar o produto. 

 
3 Levar o lixo por conta própria ao Centro de Processamento Chuen Kōiki Sodai Gomi Shori Shisetsu 
(É cobrado a taxa) → (ver pág.11 Transporte por conta própria) 
4 Solicitar coleta ao fabricante 
 
      ※Se no produto estar afixado o adesivo com a logomarca à esquerda, a taxa de reciclagem foi paga no ato da aquisição do 

produto, portanto não será necessário pagar a taxa novamente. 
※O funcionário do bacão de atendimento irá conferir o manual do produto, etc. na home page dos fabricantes. 
※Se não tiver a marca do fabricante (como computador montado particularmente, falência da firma, fabricante que retirou seus produtos 
do mercado, computador importado particularmente, etc.) favor solicitar para Ippan Shadan Houjin Pasokon 3R Suishin Kyokai 
(Associação de Promoção 3R de Computador)     
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Nome da Empresa Endereço Telefone 

Nishitani Shoten★ Fukuroi-shi Muramatsu 282-2 42-5025  

Ando Butsuryu  Fukuroi-shi Hirooka 2564-1 44-1130 

Fukuroi Seisō  ★ Fukuroi-shi Toyosawa 1914 43-2518 

Sirubá Shigyo Fukuroi-shi  Nishidouri 122-2 23-4506 

Yamahiro Sangyo Fukuroi-shi Haruoka 526 48-6971 

Yamami Shouten★ Fukuroi-shi Kunimoto 2550-2  44-3353 

Nome da Empresa Endereço Telefone 

Usami Shouten ★ Fukuroi-shi Izumi-cho 1-3-5   42-8733 

Kyodo Clean ★ Fukuroi-shi Kuno 2330-1  42-8838 

Fukuei Fukuroi-shi Hirooka 1452-5   42-0164 

Matsuo Bisou ★ Fukuroi-shi Hojo 6-5-17 43-3669 

Happy Life Trading Service Fukuroi-shi Muramatsu 551 35-3274 

 
RECICLAGEM DE COMPUTADOR           

Gratuíto 

Cobrado 

Gratuíto / Cobrado 

Levar no Ponto de Coleta ou até ao Balcão de Recolhimento 

Levar por conta própria  

Solicitar ao fabricante 

 
Shadan Houjin Pasokon 3 R Suishin Center 

Home page: http: //www.pc3r.jp 

TEL 03 -5282-7685   FAX 03-3233-6091 
Horário de Atendimento: Seg ~ Sex (exceto aos sáb., dom., e feriados) 
9h ~ 12h e das 13h ~ 17h 
Na home page encontra-se o contato dos Fabricantes e a Taxa de Reciclagem.  

★Os aparelhos que não são recolhidos: 
São os dispositivos periféricos, tais como 
impressoras, scanners e os processador de texto. 
Estes devem ser Jogados como “Metais e 
Eletrodomésticos de Pequeno Porte”→ ver pág.6 


