Telefone: 01205 314200
E-mail:
recycling@boston.gov.uk
Contacto: Atendimento ao Cliente

Caro(a) residente,
ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOLHA DE RESÍDUOS PARA RECICLAGEM NA
COMARCA DE BOSTON
No seguimento de uma fase de experimentação bem-sucedida em mais de 10% das
residências na Comarca de Boston,foi visto na imprensa local e nas redes sociais que
serão implementadas alterações na maioria das residências na Comarca de Boston para
melhorar a recolha de lixo e de resíduos para reciclagem.
Alterações no processo de reciclagem – contentores comuns
A partir de abril de 2021, iremos recolher os resíduos de papel e cartão de forma separada
dos restantes resíduos para reciclagem das residências que tenham contentores
domésticos individuais. Isto porque queremos ajudar os residentes a reciclar a maior
quantidade possível de resíduos e reduzir o efeito carbónico. Mais de 12,5 milhões de
toneladas de resíduos de papel e cartão são utilizadas no Reino Unido todos os anos. Isto
representa 20% de todos os resíduos domésticos produzidos no Reino Unido, sendo que
uma família média deita fora todos os anos uma quantidade de papel equivalente a 6
árvores. Se cada pessoa no país reciclasse apenas mais 10% de papel, seriam poupadas
cerca de 5 milhões de árvores todos os anos.
Atualmente, você coloca o seu lixo e resíduos para reciclagem em contentores comuns que
partilha com os seus vizinhos. As residencias comuns fazem parte da próxima fase desta
implementação, pelo que lhe pedimos que continue, por enquanto, a colocar todos os seus
resíduos para reciclagem, incluindo os resíduos de papel e cartão, no seu contentor comum
azul. Queremos assegurar-lhe de que estamos a trabalhar numa solução alternativa para a
sua propriedade que nos permita ajudá-lo(a) a reciclar tão eficazmente quanto possível.
Entraremos em contacto consigo num futuro próximo para o(a) informar de quaisquer
alterações à forma como o seu lixo e resíduos para reciclagem são recolhidos, mas, por
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enquanto, pedimos-lhe que continue a colocar o seu lixo doméstico comum nos
contentores verdes e a separar os seus resíduos para reciclagem, colocando-os nos
contentores azuis (incluindo os resíduos de papel e cartão até indicação contrária).
Medidas Covid-19
Sabemos que vivemos tempos sem precedentes devido à atual pandemia da Covid-19 e
queremos assegurar-lhe de que estamos, e iremos continuar, a trabalhar de forma
extremamente segura, tomando todas as medidas de segurança e saúde relevantes para
proteger sempre os nossos residentes, bem como as nossas equipas.
Esta carta contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu
idioma, visite www.mybostonuk.com/waste
BULGARIAN
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия
език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGUES
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma,
visite o site www.mybostonuk.com/waste
LATVIAN
Šajā informācijas lapā ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
ROMANIAN
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITHUANIAN
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
RUSSIAN
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLISH
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Obrigado por ajudar o Boston Borough Council a reciclar eficazmente os seus resíduos.
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Atenciosamente,

Vereadora Yvonne Stevens
Titular do Portfólio de Serviços Ambientais
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