
Normas para Descarte de Itens Especiais 
Eletrodomésticos grandes: Eletrodomésticos grandes como secadoras, aparelhos de ar
condicionado, ou aquecedores de água quente, requerem um adesivo branco, que custa
US$25 e está disponível on-line ou no escritório da DPW (pague com cheque, cartão de
crédito, débito ou ordem de pagamento), ou na Prefeitura (em espécie) durante horário
comercial. Pagamento em espécie não é aceito no escritório da DPW. 

TVs & monitores de computador: Ligue para 311 para agendar coleta gratuita ou
entregue no DPW (na 1 Franey Rd.) durante dias de semana. 

Móveis/colchões: Limite de dois itens por semana. Colocar na calçada com o lixo. 

Lixo eletrônico: Deixe pequenos aparelhos para reciclar (como torradeiras) e lixo
eletrônico (como equipamentos de informática, DVDs, e cabos) no DPW durante dias de
semana (traga comprovante de residência), durante horário comercial. 

Árvores de Natal: Colocar as árvores não decoradas com o lixo em dezembro e janeiro.
Não ensacar! Após janeiro, ligue para 311 para agendar a coleta. 

 
 
 

Reciclagem de Colchão 
Os residentes devem entrar em contato com o 311 com antecedência para agendar coleta de
colchão. Entre em contato com 311 por telefone (617-666-3311), mídia social, aplicativo 311,
ou em somervillema.gov/311. 

O colchão/caixa de mola será recolhido na calçada um dia após o dia normal do lixo, com
uma exceção. Para residentes com coleta de lixo na sexta-feira, os colchões também serão
coletados na sexta-feira. 

Os colchões devem ser colocados do lado de fora até as 7 da manhã do dia da coleta. Eles
podem ser colocados do lado de fora a partir das 16 horas da noite anterior.  

Qualquer colchão infestado de percevejos deve ser descartado com o lixo comum no dia do
lixo.  

Este serviço está disponível apenas para as residências que possuem  serviços de coleta
administrados pela Cidade.  

Reciclagem 
Coloque Toda a Sua Reciclagem na 

Lixeira Azul  Classificação-Zero de Someville 

Vidro, metais e plásticos Por favor, ESVAZIE e LIMPE todos os itens. Não coloque NENHUM item
menor do que 2 polegadas, como tampas de garragas soltas. Visite:
somervillema.gov/wizard. 

NÃO são permitidos na lixeira de reciclagem

Coloque no lixo comum

Roupas & acessórios: Coloque roupas, sapatos
e tecidos em geral, dentro de um saco ou em uma
caixa de papelão fechada para reciclagem ou
reutilização. As coletas devem ser agendadas com
antecedência, entrando em contato com “Simple
Recycling” pelo telefone 866-835-5068 ou
visitando o site: simplerecycling.com. Ou doe
estes itens para instituições de caridade locais. 

Resíduos de jardinagem: Coloque na calçada
no dia do lixo durante as semanas destinadas aos
resíduos de jardinagem (consulte o calendário),
ou entregue no DPW em qualquer dia de semana
durante todo o ano (trazer comprovante de
residência). Armazene em sacos de papel (não de
plástico!) ou em barris com adesivos “Yard Waste
Only”. Amarre os galhos em pacotes de 3 pés x 3
pés. Entre em contato com 311 para obter os
adesivos. 

 


