CITY OF PAWTUCKET

PERGUNTAS FREQUENTES

OFFICE OF THE PUBLIC WORKS CENTER
Q: Quando é que eles vão recolher o meu lixo e resíduos de jardim?
A: Esses itens serão coletados a cada semana, no dia do seu lixo normal. No entanto, o
tempo do dia em que é recolhida pode mudar à medida que o novo fornecedor ajusta-se
às rotas. Resíduos de jardim e resíduos de folhas são coletadas sazonalmente.
Q: O que é "reciclagem single-stream"?
A: Como resultado das alterações feitas no ano passado no Rhode Island Resource
Recovery Corporation, onde a cidade dispõe de lixo municipal, os moradores podem
agora misturar todos os materiais recicláveis em um recipiente. Para mais informações
sobre este programa ou reciclagem em geral, visite: http://www.recycletogetherri.org/

Q: O que devo fazer com o barril de reciclagem se mover?
A: Por favor, deixe seu barril de reciclagem em sua residência. Cada barril tem uma
etiqueta de identificação de rádio frequência (RFID) instalado, que registra o barrils para
um endereço específico. As etiquetas RFID estão localizados por coordenadas de GPS
que podem monitorar barril de reciclagem locais e envia um alerta se o barril não está
registrado para o endereço onde é recolhido.

Q: Por que eu deveria reciclar?
A: Há muitos benefícios para a reciclagem. Seus dólares de impostos são gastos pela
Prefeitura para descarte de lixo. A cidade paga por cada tonelada de lixo jogado fora. O
Estado recolhe materiais recicláveis, grátis e realmente reembolsa a cidade a cada ano
de acordo com a tonelagem de reciclagem coletados.

Q: Quem devo chamar se eu tiver um problema, reclamação ou qualquer outro
assunto?
A: Por favor, ligue para o Departamento de Obras Públicas: 401-728-0500, ext. 282.
Você também pode e-mail para: dpw@pawtucketri.com.

DONALD R. GREBIEN
MAYOR

O Departamento de Obras Públicas tem a satisfação de fornecer estes
novos barrils de reciclagem de rodas para tornar a reciclagem mais fácil
e mais conveniente para os nossos residentes. Os barrils de reciclagem
serão distribuídos para todos os residentes durante todo o mês de
julho. Coleta dos materiais recicláveis, utilizando os novos barrils terão
início em agosto.
Este panfleto também inclui informações úteis e um calendário
acessível com o lixo da cidade e cronograma de reciclagem para o resto
de 2013. Por favor, juntem-se a nós para fazer Pawtucket uma cidade
mais limpa e Please Recycle!

ATENÇÃO:
 Coleção de reciclagem nesses barrils de reciclagem começará 5 de agosto
de 2013. Por favor, não usem os barril de reciclagem até essa data, quando
a coleta do caminhão automatizado começará.
 Reciclagem será recolhido nestes barrils novos de duas em duas semanas.
Por favor, veja a inserção calendário fornecido.
 Lixo comum continuará a ser coletadas semanalmente.

Para ver el folleto en español, por favor visite www.pawtucketri.com/departments/publicworks, y haga clic
en el icono situado a la derecha. O bien, visite el Servicio de Obras Públicas a 250 boulevard Armisticio, y
podemos suministrar una.

Para visualizar este folheto em Português, visite www.pawtucketri.com/departments/publicworks, e clique
no ícone localizado no lado direito. Ou visite o Public Works Facilidade de 250 Armistice Boulevard, e nós
podemos fornecer um.

 Todos os itens recicláveis precisam ser colocados no interior dos barrils de
reciclagem, todos os itens fora dos barrils de reciclagem não podem ser
coletados.

COLOCAÇÃO DE BARRIL

Uma nota sobre a importância da reciclagem
Ouvimos muito nos dias de hoje sobre o "verde indo." O que isso realmente significa é que, olhando
para o nosso ambiente, estamos também a assumir a responsabilidade por aquilo que vai entregar-se
aos nossos filhos, e salvaguardar o que será entregar-se à sua filhos também.
Levando o pouco de tempo e esforço para reciclar é uma das melhores coisas que podemos fazer,
como uma comunidade para ajudar o nosso meio ambiente. Em Rhode Island, e agora em Pawtucket,
nunca foi tão fácil como é hoje.

Por favor coloque o seu
barrils de reciclagem
pelo menos quatro
metros de obstruções,
como carros
estacionados, árvores,
caixas de correio e
postes

Seu barril de reciclagem novo com rodas de reciclagem irá realizar muito material mais reciclável
do que as caixas verde e azul é a substituição. Reciclagem de apenas uma lata de alumínio economiza
energia suficiente para acender uma lâmpada de cem watts por 20 horas, para que você possa ver os
efeitos positivos se somam rapidamente.
Esta brochura contém uma riqueza de informações sobre todos os itens que podem agora ser
desviados do fluxo de resíduos e aterros usando este barril. Por favor, se juntar a nós em fazer
Pawtucket um lugar mais limpo e Please Recycle!
Obrigado,
Mayor Donald R. Grebien

"BIN NO, NO BARRIL" continuará a estar em vigor durante a
semana de reciclagem.

Informações para contato:

Por favor, não
acumular
materiais em
torno de seu
barril de
reciclagem

Dúvidas?
Lixo e Reciclagem perguntas?
Recolha de resíduos volumosos?
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Contate-nos!
Public Works Department
401-728-0500 Ext: 282
E-mail: dpw@pawtucketri.com
Ajude-nos relatando todas as outras perguntas DPW online em: www.pawtucketri.com/citizens

Por favor,
coloque fardos
de papelão
debaixo de sua
tampa

CITY OF PAWTUCKET
O calendario de resíduos e reciclagem
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”Reciclagem Single-Stream" significa
que agora você pode misturar todos os
seus materiais recicláveis juntos no
novo barril de reciclagem.



Seu barril novo é so para reciclagem!



A cidade vai começar a coletar a
reciclagem barrils novos de duas em
duas semanas a partir 5 de agosto de
2013.



Lixo comum continuará a ser
coletadas semanalmente.

Por favor coloque o seu novo
barril de reciclagem no meiofio para que ele não é
bloqueado por carros.
Obrigado.

Se você tiver dúvidas ou quiser para
agendar uma picape resíduos
volumosos, ligue para Pawtucket DPW
em: 401-728-0500, ramal 282.
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O calendario de resíduos e reciclagem
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Lembrete: lixo comum será recolhido semanalmente.
Recicláveis serão recolhidos bi-semanal nos barrils.

Reciclagem é coletada

Se você tiver dúvidas ou quiser para agendar
uma picape resíduos volumosos, ligue para
Pawtucket DPW em: 401-728-0500, ramal
282.

Férias. Não coleções.

Lixo atrasou um dia

REFUSE AND RECYCLING
PERGUNTAS?
dpw@pawtucketri.com

Reciclagem e lixo atrasou um dia

