
 

 

 

 
Os papéis (jornal, panfletos, papelão, revistas, diversos papéis, etc.) e panos velhos são recursos que poderão ser reciclados. 
Vamos colaborar com a reciclagem de papéis usados e panos velhos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
O QUE NÃO PODE JOGAR 
●Papel Térmico (papel da caixa registradora e de FAX)  ●Cartão Postal tipo auto-adesivo ●Papel carbono ●Papel sujo 
Lixo Queimável→ Ver Pág.4  ●Caixinhas de saquê c/revestimento interno metálico ●Papel da etiqueta adesiva  
 
1 UTILIZAR A COLETA COMUNITÁRIA REALIZADA PELA PTA, K ODOMOKAI, ETC. DA REGIÃO  
A PTA (Associação de Pais e Mestres), Kodomokai (Associação de Crianças) e a Associação de Bairro (Jichikai) fazem a 
coleta coletiva de lixos domésticos para repassar à empresa responsável pelo recolhimento. Os itens coletados são:  
○1  Jornais e Panfletos  ○2 Papelões ○3 Revistas e Papéis Diversos ○4 Panos Velhos ○5 Caixas de Leite ○6 Papéis 
Impermeáveis. Favor separá-los e amarrá-los com barbante de papel de acordo com itens e jogar no dia que é realizado a 
coleta comunitária da região.  
 
2 UTILIZE O BOX DE COLETA DE PAPÉIS E PANOS VELHOS D ISTRIBUÍDOS EM LOCAIS PÚPLICOS  
Os containers para colocar os ①Jornais e Panfletos, ②Papelões, ③Revistas e Papéis Diversos ④Panos Velhos        
○5 Artigos de couro, etc estão dispostos permanentemente no local. 
Separar por espécie os itens ○1 ～○3 , amarrar com barbante de papel. E os itens ○4  e ○5  devem colocá-los no saco de 
plástico para jogar fora. 
※O local e os itens que poderá deixar no Box de Coleta pode sofrer alteração, portanto favor confirmar a situação atual na 
home page da Prefeitura Municipal de Fukuroi.     
 

Local Endereço Jornais e 
Panfletos Papelões 

Revistas e 
Papeis diversos 

Panos velhos 
(somente roupas) 

Artigos de 
Couro, etc. 

Prefeitura de Fukuroi – lado oeste Araya-cho 1-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ 
Sucursal de Asaba- estac. lado norte  Asana 1028 ○ ○ ○ ○ ○ 
Chuen Clean Center Okazaki 6653-192 ○ ○ ○ ○  

Não leve para casa os artigos deixados no Box de Coleta e nem deve colocar no Box os outros itens que não são coletados. 

QUANTO AO BOX DE COLETA DE PANOS VELHOS E ARTIGOS D E COURO, ECT. 
(São Coletados) Prefeitura e Sucursal de Asaba: Roupas, Cintos, Sapatos(exceto botas), Bolsas, Bichos de pelúcia  

(Não são Coletados) Roupas sujas, Roupas molhadas, Acolchoado, Travesseiros, Colchão ocidental, Carpete, etc.    
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●Revistas e Papéis Diversos 
▪▪▪▪Envelopes ▪▪▪▪Caixas vazia de bolachas ▪▪▪▪Caixas de lenço de papel 
▪▪▪▪Sacolas de papel ▪▪▪▪Papel de embrulho   ▪▪▪▪Bloco de anotação 
▪▪▪▪Rolo vazio de papel higiênico, etc. 
※※※※Retirar o plástico da janela do envelope e o durex 

Colocar na sacola que tem alça de papel ou no envelope, e 
amarrar com barbante de papel para o conteúdo não escapar. 
Colocar os papéis pequenos como bloco de anotação, cartão 
de visita dentro da sacola ou no meio das revistas.      

 
RECICLAGEM DE PAPÉIS E PANOS VELHOS            

 

●Papelões:  Desmontar a caixa, dobrar no tamanho   
adequado e amarrar com barbante de papel  

A camada interna ondulada é considerada papelão e o 
papel-cartão utilizado para divisória de produto deve ser 
jogado como papéis diversos.    

●Jornais e Panfletos: Amarrar os jornais e os panfletos          
com barbante de papel 

Cortar,  
Abrir e Secar 

Tem esta marca  
●Pacote de leite 

 
Enxaguar com água 

                                                                     

 

 

●Papel impermeável  
(pote de sorvete, yogurt, copo de papel, etc.)  

Papel impermeável de textura lisa, que 
tenha esta marca. Com exceção de potes de  
papel de revestimento  
interno metálico. 

 
Enxaguar com água Amarrar c/ 

barbante de papel 


