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População aprova intensiﬁcação dos serviços de limpeza
e multa para quem jogar lixo em local impróprio

A

comunidade de Alvorada demonstra
satisfação e está aprovando a
intensiﬁcação dos trabalhos e
melhorias dos serviços de limpeza que vêm
sendo realizados pela Prefeitura na área
central e bairros da cidade. Moradores
ouvidos no dia 08 de janeiro na avenida
Presidente Getúlio Vargas elogiaram os
trabalhos na via e bairros mais afastados
ressaltando que a cidade está mais limpa e
que a população deve colaborar para manterse a melhor apresentação.
O aposentado Lauro da Silva, de 68 anos,
morador do bairro Santa Clara, destacou que
"as ruas estão mais limpas. Está bom, não dá
para se queixar". Já o ajudante de obras João
Duarte, de 62 anos, do Campos Verdes, disse
notar que “a cidade está ﬁcando mais limpa e
melhor de se viver” em relação a outros
tempos. O representante comercial Altair Luiz
dos Santos, de 57 anos, ressaltou que "os
reparos foram essenciais e que estão
deixando a cidade mais bonita". Morador da
Bela Vista, ele também se mostrou a favor da
recente lei sancionada pela Prefeitura que
trata da multa a quem jogar lixo em local

Avenida Zero Hora - Jardim Algarve/Porto Verde

impróprio: "É preciso mesmo uma lei para
que as pessoas sejam devidamente punidas e
se conscientizem", salientou. Moisés
Antunes, de 31 anos, operador de
empilhadeira, do bairro Passo do Feijó, falou
que são “visíveis as mudanças para melhor na

avenida Presidente Getúlio Vargas” e que a
lei, “mexendo no bolso, deve conscientizar a
população”. A jovem Aline da Silva, de 20
anos, do bairro Sumaré, vê na nova norma
uma esperança de melhora para o município:
"Eu acho ótima essa lei e espero que funcione
a partir de uma boa ﬁscalização", salientou.

Limpeza das bocas de lobo para
prevenção de alagamentos

Rua Vereda Tropical - 11 de Abril

Rua Arno Feijó com a RS-118 acesso ao Distrito Industrial

Rua Baronesa do Gravataí - Americana

A Prefeitura vem ampliando a limpeza de
bocas de lobo na cidade em medidas para
prevenção de alagamentos. No bairro
Americana serviços foram efetuados em vias
como Marquês do Pombal, Itararé, Anita
Garibaldi, Princesa Isabel, Coelho Neto. A
avenida Presidente Getúlio Vargas e outros
locais também receberam os trabalhos de
limpeza.
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