ATENÇÃO
Residentes de Fall River
Informação importante sobre
A Recolha de Lixo Pay-As-You-Throw
A partir do dia 4 de agosto de 2014, todos os residentes têm de comprar sacos de lixo oficiais da Cidade
de Fall River para a recolha de lixo. Coloque os sacos de lixo roxos dentro do barril verde para recolha.
Os sacos roxos são somente para lixo sólido e não para artigos que possam ser reciclados. Todos os
materiais recicláveis devem ser colocados soltos no barril azul de reciclagem para recolha.
Para sua conveniência, os sacos estarão disponíveis em três tamanhos:
•

Mini 8 galões ($6.00 por rolo de 8 sacos)

•

Pequeno 5 galões ($10.00 por rolo de 8 sacos)

•

Grande 30 galões ($10.00 por rolo de 5 sacos)

Não haverá imposto de venda na compra destes sacos.

Para uma lista completa de lojas participantes em Fall River, viste a nossa página da internet.
Ou telefone para o 1-855-774-3254.

Pode reduzir o seu custo em reciclar, fazer compostagem de resíduos degradáveis, e em comprar artigos com
menos embalagens.
Favor misturar todos os artigos recicláveis no mesmo barril de reciclagem. NÃO é obrigado a usar sacos oficiais
da Cidade para reciclagem (veja o verso para a lista de materiais recicláveis).

REDUZA  REUTILIZE  RECICLE
Para mais informações visite www.wastezero.com/fallriver
ou www.fallriverma.org
ou chame o Departamento de Manutenção da Comunidade pelo número 508-324-2584

Pode Reciclar:

Não pode Reciclar:

Papel

Artigos com o (*) podem ser reciclados ou
descartados de outras formas. Para mais
informações favor chamar o 508-3242584.

Todo o papel colorido de escritório
Catálogo e correio sem interesse
Papelão cortado
Caixas de ovos
Pastas de arquivos
Folhetos
Caixas de sumos e de leite
Revistas
Jornais
Sacos de papel
Caixas de cartão (cereais, massas, bolachas,
etc.)
Listas de telefone

Plásticos
Embalagens de detergente e shampoo
Embalagens de leite
Recipientes de plástico (com gargalhos
estreitos e largos #1-#7)
Embalagens de plástico com tampa de
rosca
Garrafas de água e refrigerantes

Metal
Latas de Alumínio
Latas de comida

Vidro
Todas as garrafas e frascos (todas as cores)

Vidros partidos
Artigos volumosos como mobília*
Roupa ou têxteis*
Material de construção*
Copos, pratos e vasos
Eletrónica*
Livros de capa rígida*
Resíduos perigosos*
Lâmpadas*
Agulhas de metal e seringas de plástico*
Cabides de metal ou plástico
Espelhos, cerâmicas ou Pyrex
Tinta*
Toalhas de papel, guardanapos, lenços de
papel
Caixas de pizza
Sacos de plástico*
Tachos e panelas
Sucata*
Adesivos, folhas de rótulos de endereço
Esferovite
Papel vegetal
Madeira
Lixo do quintal*
NUNCA RECICLE
RESÍDUOS PERIGOSOS

Coloque todos os artigos soltos no barril. Por favor não utilize sacos de plástico.

REDUZA  REUTILIZE  RECICLE
Para mais informações visite www.wastezero.com/fallriver
ou www.fallriverma.org
ou telefone para o Departamento de Manutenção da Comunidade através do número
508-324-2584

