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Ruas, praças e avenidas mais limpas em
Alvorada beneﬁciando a comunidade

O

s serviços de limpeza de ruas,
avenidas e praças estão avançando
pela área central e bairros da cidade
beneﬁciando toda a comunidade. A retirada
de lixo, capina, varrição, roçada, pintura dos
meios-ﬁos vêm sendo intensiﬁcadas. Desde
02 de dezembro a empresa MecaniCapina,
que venceu licitação da Prefeitura para
realizar os serviços, vem trabalhando no
município com acompanhamento de
ser vidores da secretaria de Ser viços
Urbanos realizando melhorias em diversas
áreas da cidade.
Entre as dezenas de vias e espaços
públicos que receberam melhoras no
período estiveram: praças localizadas nas
ruas Emílio Rodrigues, Vereda Tropical, Tupã
e da Figueira, no bairro Onze de Abril; praças
José Lutzemberger, das Andorinhas, da rua
Papagaios, no Jardim Algarve; praça na rua

Praça Portal Bela Vista
Onedes Pereira da Silva, no Três Figueiras;
praça da Tupã, na rua Araçá; da Senzala, no
Umbu; João Goulart e Leonel Brizola, na
parada 48; praça Portal Bela Vista, no bairro
Bela Vista, beneﬁciando centenas de
crianças, jovens, adultos e idosos que
puderam usufruir das áreas reestruturadas.

Praça da Rua Onedes Pereira da Silva - Três Figueiras
Diversas vias também receberam Dihl, Tibúrcio de Azevedo, André Puente,
serviços como: avenida Presidente Getúlio entre outras, melhorando a qualidade de
Vargas; rua Flores da Cunha, no bairro Maria vida da população.
Regina; Vista
Alegre, no Umbu;
Maringá, Almirante
Tamandaré e Pátria,
na Formosa;
avenidas Zero Hora
e A, no Jardim
Algarve; Romilda
Amorim, na Bela
Vista; Barão do
Cerro L argo, na
Santa Bárbara; rua
Araranguá, no
Praça da Rua Vigário José Inácio com
Intersul; Beco do
Marechal Floriano - Caxambu

Praça José Lutzemberger - Jardim Algarve

Araranguá, área do
abrigo Arco-íris; Itararé
e Baronesa do
Gravataí, na
Americana; avenida
Tiradentes; área ao
redor do CRAS Umbu;
área próxima à
Capatazia 11 de abril,
no Umbu; Caetano

Praça da Rua Papagaios

