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OUTONO 2021 - COLETA DE FOLHAS E ARBUSTOS NO MEIO-FIO
OS ARBUSTOS E AS FOLHAS SÃO RECOLHIDOS SEPARADAMENTE E NOS DIAS
DE COLETA DE LIXO E RECICLAGEM REGULARES DOS RESIDENTES
COLETA DE ARBUSTOS:
Duas semanas, 25 a 29 de outubro e 6 a 10 de dezembro de 2021
COLETA DE FOLHA NI MEIO-FIO:
Cinco semanas, 1 de novembro - 3 de dezembro de 2021
O QUE SÃO RESÍDUOS DE JARDIM E ARBUSTOS?
o

o

Os resíduos de quintal são definidos apenas como folhas, grama e resíduos
orgânicos de jardim sem madeira. Os resíduos de quintal não incluem sod, terra,
areia, cascalho ou pedras.
Arbustos são resíduos de madeira e árvores com menos de 4 polegadas de diâmetro
e não mais de 4 pés de comprimento.
COMO DEVO POSICIONAR OS RESÍDUOS DE JARDIM E ARBUSTOS NO MEIOFIO?
A Divisão de Saneamento realiza uma coleta anual junto ao meio-fio de resíduos de
quintal e arbustos durante a primavera e o outono. Todas as coletas de lixo e arbustos
junto ao meio-fio ocorrem apenas nas semanas designadas e apenas no dia normal de
coleta de lixo dessa semana. Um veículo de coleta separada é despachado para
coletar apenas resíduos do quintal e arbustos durante as semanas de coleta
designadas seguintes.
PREPARANDO SEUS RESÍDUOS DE JARDIM E ARBUSTOS PARA
RECOLHIMENTO NO MEIO-FIO:
Folhas, pedaços de grama, resíduos de plantas e aparas leves muito pequenos para
empacotar: use sacos de folhas de papel ou recipientes reutilizáveis marcados como
"resíduos de jardim". Sacos e contêineres não podem exceder 40 libras e 35 galões.
Arbustos (gravetos, galhos e arbustos): as peças não podem exceder 10 cm de
diâmetro e 1,2 m de comprimento. Amarre e prenda com ou sem barbante ou coloque
em um recipiente reutilizável marcado como "lixo de jardim". Feixes e quaisquer
resíduos de quintal ou arbustos que não estejam em conformidade com essas
diretrizes não serão coletados e serão deixados no meio-fio.
Nota: Os resíduos do quintal em sacos plásticos não serão coletados.

