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Prefeito Brian M. Arrigo

Guia de coleta de lixo E
reciclagem de 2022

inclui  o  calendário  de  l ixo destacável de  2022 

Alguma pergunta? O Departamento do 311 está aqui

para te ajudar. Ligue para 3-1-1 (ou 781-286-8311).

 

Baixe o aplicativo City of Revere Trash para ver os

horários, receber alertas e saber o que deve ser reciclado.

 

Visite o site www.revere.org/trash para visualizar o 

 calendário personalizado de lixo, reciclagem e resíduos

de jardim com base no seu endereço. 

 



vamos falar sobre reciclagem

Latas de alimentos e bebidas, bandejas de papel alumínio,

formas de torta

Frascos e potes de vidroGarrafas de plástico, potes, jarros e tubos

(com as tampas)

Papel, jornais, revistas e caixas de papelão achatado

Não encha demais os contêiners - AS TAMPAS DEVEM FECHAR

Nenhum saco deve estar no chão próximo ao  contêiner

Coloque apenas os itens abaixo no contêiner de reciclagem marrom,

VAZIO E ENXAGUADO:

Dicas úteis:

Roupas e lençóis para doar? Visite  www.revere.org/textiles

para agendar a coleta.

RECICLAR é tão fácil quanto CONTAR ATÉ 3

Saiba o que jogar:

Não tem certeza do que é reciclável? Visite

www.revere.org/trash ou baixe o aplicativo Revere

Trash para pesquisar os itens recicláveis

Vazio, limpo, seco:

Mantenha todos os recicláveis   livres de alimentos e

líquidos.

Não empacote:

Nunca coloque materiais recicláveis   em recipientes

ou sacos (mesmo que seja papel!).
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Vamos falar sobre resíduos de jardim

Como evitar multas

A coleta de resíduos do quintal ocorre a cada duas

semanas em seu dia normal de lixo, começando na

semana de 28 de março e terminando na semana

do dia 19 de dezembro, SOMENTE nas SEMANAS

VERMELHAS. Consulte o calendário de lixo

destacável de 2022, Reciclagem e Resíduos de

Jardins no site www.revere.org/trash para obter as

listas de resíduos e ver as semanas vermelhas.

Você pode usar qualquer saco de folha de papel marrom

comprado em lojas de ferragens ou pode solicitar um adesivo do

Yard Waste pelo departamento do 3-1-1 que pode ser colado

em qualquer contêiner de lixo padrão. O adesivo deve estar

colado do lado visível da rua.

Resíduos de quintal consistem em arbustos, folhas, grama e

outro material facilmente raspável. O tamanho não deve passar

de 3 polegadas de diâmetro e ter mais de 4 pés de

comprimento. Cada contêiner de lixo de quintal não deve pesar

mais de 50 libras.

Todas as tampas devem estar

completamente fechadas

Todo o lixo deve estar nos contêiners

azuis fornecidos pela cidade (exceto

quando permitido)

Sem sacos de lixo no chão

Sem sacos de lixo em cima dos

contêiners

Todos os itens volumosos devem ter

uma licença -

www.revere.org/permitting

Coloque os contêiners para fora

após as 17h. um dia antes do seu

dia do lixo



vamos falar sobre os itens volumosos

A coleta de itens volumosos agora pode ser agendada

online através do site da cidade www.revere.org/permitting

mesas

cadeiras

sofas

bicicletas

Exemplos de itens volumosos:

poltronas

baús

estantes

mesa de

centro

criado-

mudo

espelhos

camas

box springs

colchões

móveis de

jardim

grills

geladeiras

Há uma lista completa e preços para todos os itens no

site www.revere.org/bulky

jardim do DPW 
O Jardim da DPW fica na 321R Charger St. está aberto para todos os

residentes para descarte de itens volumosos no último sábado de

cada mês, das 7h às 12h. Você pode visitar www.Revere.org para

obter uma lista de itens elegíveis e preços. Aceitamos dinheiro e

cheques SOMENTE neste local. Observe que a construção neste local

está prevista para começar em 2022. Contate 3-1-1 ou visite

www.revere.org/trash para atualizações.

 contêiners adicionais
Contêiners de lixo e reciclagem podem ser comprados por $ 75,00

pelo site da cidade www.Revere.org/permitting. Você também pode

solicitar um adesivo através do departamento do 3-1-1 que pode ser

colado em qualquer  contêiners de lixo padrão (com uma tampa

justa) comprado em lojas de ferragens. O adesivo de reciclagem deve

ser colado para o lado visível da rua.


