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Papel (jornal, revista, papelão, caixas de

bebidas), roupas

Funcio-

namento

Seg. a Sáb. (incl. feriados), 9:00-17:00.

Fechado: domingos, 13-16 de Agosto e

final de ano (29/12 a 05/01)

Endereço
Dairyō-machi, Na-66

*Perto da Aoki, Family Mart, Inumaruya

Tipos de

itens

Papel (jornal, revista, papelão, caixas de

bebidas), roupas

Funcio-

namento

Seg. a Sáb. (incl. feriados, exceto

feriados na 2ª-feira), 9:00-17:00.

Fechado: domingos, 13-16 de Agosto e

final de ano (29/12 a 05/01)

2
Sun Abilities

(área do estacionamento)

Endereço
Futsu-machi, Nenbutsu Ke-2-7

*Ao lado da FATEC (Tanki Daigaku)

1. Estações Municipais de Reciclagem: papéis e roupas usadas 2. Estações de reciclagem especializadas em artigos de metal

1

Tipos de

itens

Service Center Ashida

Papel (jornal, revista, papelão, caixas de

bebidas), óleo de cozinha, roupas

Seg. a Sáb. (incl. feriados), 8:30-16:30.

Fechado: domingos, 13-16 de Agosto e

final de ano (29/12 a 05/01)

Funcio-

namento

Endereço
Ashida-machi, 2-7-1

*Próximo às Escolas Rojō Shō  e Chū

1 Comercial Kakita S.A.
Tipos de

itens

Endereço
Yawata-machi, 62

Perto da linha de trem

Tipos de

itens
Todo tipo de sucata de ferro

3 Comercial Kinoshita

Taxa Compra em dinheiro

Telefone 0761-22-2582

Telefone 0761-22-2601

Site http://nttbj.itp.ne.jp/0761222601

Tipos de

itens

Todos os metais. Latão, canos, bicicleta,

motor, fios elétricos, latas, panelas etc.

Ferro, latão, lata, alumínio, bronze, inox,

bicicleta e todo tipo de artigo de metal

Funcio-

namento

Recebimento de materiais:

seg. a sex., 8:00-17:00.

Fechado: domingos, feriados.

Endereço
Kōgyō Danchi 1-37-7

*Entre o Aeroporto e Katayamazu I.C.

Shimo-Maki-machi, Tsu-38

Atrás da loja Shimamura, perto do Albis
Endereço

4 Comercial Fukumitsu

Gratuito

Taxa Gratuito ou compra em dinheiro

2 Comercial Kawamura Ltda.

Funcio-

namento

Seg. a sex., 8:00-16:45.

Fechado: sábados, domingos, feriados

(possível atender caso contato prévio)

Endereço
Dairyō-machi, Ne-82

Perto da Kitamura Camera

Site http://kawa-syou.jp/

Tipos de

itens
Sucata de ferro

Taxa Gratuito ou compra em dinheiro

Empresa certificada com ISO14001

Funcio-

namento

Seg. a sex., 8:00-17:00.

Fechado: domingos, feriados, épocas de

obon e final de ano

Telefone 0761-22-2601

Site http://www3.to/fukumitsu

Funcio-

namento

Seg. a Sex. (exceto feriados),

14:00-17:00.

Fechado: sábados, domingos, feriados

Telefone 0761-22-2601

Taxa

3
Ginásio Esportivo Shōyō

(área do estacionamento)

Tipos de

itens

Além de permitir a reutilização de recursos, 

a reciclagem também contribui para a 

economia de energia e redução do lixo. 
 

Conhecer as diferenças entre os materiais 

Separar os materiais recicláveis 

Cuidado para não misturar materiais! 

 

Os tipos de material estão escritos na 

embalagem dos produtos, identificados 

pelos seguintes símbolos: 

 

 

 

 

        Alumínio      Lata (zi)  Garrafa PET 

 

 

 

          Papel      Emb. papel    Plástico 

 

 

 

 

               Papelão       Emb. alimentos 

  

As estações de reciclagem no quadro 1 abaixo são administradas pela Prefeitura e recebem papéis, tecidos e roupas usadas. 

As estações do quadro 2 nesta página e no verso recebem outros tipos de materiais, como latas, metais, garrafas PET etc. 

Todas as estações recebem os materiais para reciclagem gratuitamente, mesmo que em grande quantidade. 

Se não conseguir ou se esquecer de descartar os materiais recicláveis nos dias de coleta de seu bairro a cada mês, leve-os à estação 

Por que reciclar? 

ESTAÇÕES DE RECICLAGEM EM KOMATSU - 1 

Esta marca indica que 

ao menos 40% do 

papel utilizado no 

produto é reciclado.  

Em certos produtos, a marca indica: 

- Papel higiênico: 100% papel reciclado 

- Papéis para cópias e jornais: acima de 

50% de papel reciclado 

As estações acima recebem tecidos e roupas usadas. 
Leve-os após lavar e secar. Coloque-os em 

sacos transparentes ou semitransparentes. 

Pode ① Roupas e tecidos lavados 

② Secos e limpos 

Roupas feitas de qualquer tipo de tecido, 
mesmo com detalhes decorativos, ou 
mesmo com manchas e amarelado que 
não saem após lavagem. 
Luvas, cachecol, roupa de baixo, lenço, 
toalha, yukata, kimono, ... 

Não 
pode 

① Artigos molhados 

② Artigos sujos 

Bicho de pelúcia, mala, bolsa, 
mochila, cobertor, edredon, 
cortina, carpete, travesseiro, 
almofada, assentos, roupas 
íntimas, panos de limpeza. 

A "Marca Verde" (Green Mark) 

http://nttbj.itp.ne.jp/0761222601
http://kawa-syou.jp/
http://www3.to/fukumitsu


3. Estações de reciclagem que recebem papel e materiais diversos

15 Kami Shō Komatsu S.A.
Tipos de

material

Papelão, jornal, revista, papel em geral.

Processa documentos confidenciais.
Funcio-

namento

Seg. a sáb. (incl. feriados, exceto obon e ano

novo), 8:00-17:00

Endereço Nagasaki-machi, Sa-2-1

Site http://www.masudaki.co.jp/

13 A-Coop Awazu
Tipos de

material
Jornal, revista

Funcio-

namento

Todos os dias, exceto feriado de ano novo.

10:00-20:00

Endereço
Shima-machi, Ru-100-1

Próximo à estação de trem Awazu

Telefone 0761-44-7221

14 A-Coop Imae
Tipos de

material
Jornal, revista

Funcio-

namento

Todos os dias, exceto feriado de ano novo.

10:00-20:00

Endereço
Imae-machi, 1-305

Perto da drogaria Aoki

Telefone 0761-23-6150

1

Tipos de

material
Funcio-

namento

Endereço

0761-23-5500

2 Supermercado Albis Saiwai-machi

Tipos de

material

Garrafa PET, latas, embalagem de papel,

bandejas de alimento
Funcio-

namento

Seg. a sex., 10:00-22:00.

Sáb., dom., fer., 9:00-22:00

Endereço
Saiwai-machi, 3-118

As caixas de reciclagem ficam na entrada.

Telefone 0761-22-8377

Site http://www.albis.co.jp/csr/eco_report

Supermercado Albis Jōnan-machi

Garrafa PET, latas, embalagem de papel,

bandejas de alimento, papel
Seg. a sex., 10:00-22:00.

Sáb., dom., fer., 9:00-22:00
Shimo-Maki-machi, Ki, 1-1

As caixas de reciclagem ficam na entrada.

Telefone

3 Comercial Kaki-ichi

Tipos de

material
Papelão, jornal, revista, latas, metais

Funcio-

namento
Seg. a sáb., 8:00-18:00

Endereço Izumi-machi, 19

Telefone 0761-22-7061

4 Comercial Daimatsu S.A. (matriz)

Tipos de

material
Papelão, jornal, revista

Funcio-

namento

Caixas para depósito abertas o ano todo, 24h

(câmeras de segurança em funcionamento)

Endereço
Sono-machi, Ro-41-1

Perto do quartel dos Bombeiros
Telefone 0761-24-1231

5 Comercial Daimatsu S.A. (Ataka)

Tipos de

material
Papelão, jornal, revista

Funcio-

namento

Caixas para depósito abertas o ano todo, 24h

(câmeras de segurança em funcionamento)

Endereço Kusano-machi, Ni-13

Telefone 0761-20-2326

6 Comercial Daimatsu S.A. (Kahma 21)

Tipos de

material
Papelão, jornal, revista

Funcio-

namento

Aberto o ano todo, exceto 1º de Janeiro.

9:00-20:00

Endereço Em frente à Kahma 21 perto de Oki-machi

Telefone 0761-20-2326

7 Papéis Taiyō Komatsu S.A.

Tipos de

material
Jornal, papelão, revista, latas, roupas

Funcio-

namento

Seg. a sáb. (em feriados, apenas à tarde),

8:30-17:30

Endereço
Imae-machi, 9-264-1 (obs.: a loja troca os

materiais levados por rolos de papel higiê

Telefone 0761-21-7722

Telefone 0761-22-4148

8 Chūbu Shigen Saikaihatsu Ataka S.A.

Tipos de

material

Papelão, jornal, revista, latas de alumínio,

sucata de ferro
Funcio-

namento
Caixas para depósito abertas o ano todo, 24h

Endereço
Ukiyanagi-machi, So-243-1

Ao lado do ponto de ônibus de Ukiyanagi

Telefone

Site

0761-58-0660

http://www.chubu-shigen.co.jp/

10 Comercial Matsushita

Tipos de

material
Jornal, caixas de leite e suco, revista, papelão 

Funcio-

namento
Todos os dias, 8:00-19:00

Endereço
Yawata-machi, 148

Perto da agência de correios de Yawata

9 Comercial Higashi

Tipos de

material
Jornal, revista, papelão

Funcio-

namento
Caixas para depósito abertas o ano todo, 24h

Endereço
Dairyō-machi, So-148

Perto do posto de gasolina Eneos
Telefone 090-2376-7706

11 Supermercado Maruei Wakasugi

Tipos de

material

Jornal, revista, papelão, lata de alumínio,

garrafa PET, roupas
Funcio-

namento

Todos os dias, exceto 1º e 2 de Janeiro,

9:30-19:00

Endereço
Wakasugi-machi, 2-97

Caixas no estacionamento do supermercado
Telefone 0761-22-0737

Site http://www.s-marue.co.jp/eko2.html

12 Supermercado Maruei Futsu
Tipos de

material

Jornal, revista, papelão, lata de alumínio,

garrafa PET, roupas
Funcio-

namento

Todos os dias, exceto 1º e 2 de Janeiro,

10:00-19:00

Endereço
Futsu-machi, Ta-36-2

Caixas instaladas no estacionamento

Telefone 0761-44-8118

Site http://www.s-marue.co.jp/eko2.html

Telefone 0761-21-7058

ESTAÇÕES DE RECICLAGEM EM KOMATSU - 2 
* Confirme junto a cada entidade as regras e procedimentos para levar materiais recicláveis.   

Muito papel jogado fora poderia ser reciclado. 

Colabore com a coleta de papel para reciclar! 

Dicas sobre a reciclagem de papel 

Como separar papéis corretamente 

1. Antes de jogar, pense: será que esse papel não 

poderia ser reciclado?  

2. Se puder ser reciclado, separe corretamente: 

Coleta 

Reciclagem do papel 

Descarte após o uso 

❶Papelão  ❷Jornal   ❸Revistas      ❹ Emb. 

     e panfletos   de papel 

http://www.masudaki.co.jp/
http://www.albis.co.jp/csr/eco_report
http://www.chubu-shigen.co.jp/
http://www.s-marue.co.jp/eko2.html
http://www.s-marue.co.jp/eko2.html

