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Prefeitura realiza trabalho de conscientização
ambiental e correta separação de resíduos

A

Secretaria do Meio
Ambiente vem realizando
t r a b a l h o s
d e
conscientização ambiental e
informando como fazer a correta
separação de resíduos junto a
ser vidores da Prefeitura e à
comunidade alvoradense. A
campanha está vinculada ao Selo
Descartes de Cidadania – Penso,
Logo Reciclo, que objetiva
implementar a separação correta
dos resíduos sólidos desde sua
origem para favorecer a reciclagem
dos descartes urbanos. Equipe de
Educação Ambiental realizou em
dezembro palestras para servidores
de todas as secretarias municipais e
Câmara de Vereadores sobre a importância destas ações de descarte
adequado dos resíduos. Em janeiro começaram a ser feitas visitas
mensais aos órgãos públicos além de unidades de saúde para avaliar
os resultados das atividades informativas, que foram positivos

inicialmente. Equipes também realizam visitas periódicas a
moradores de áreas próximas aos arroios do município, como Feijó,
Nunes, Cascatas do Xangô, do Rincão e uma das áreas de
preservação do Pradinho. Nas conversas são ressaltados tópicos
importantes como a preservação dos arroios, separação de resíduos e
cuidados em geral com o meio ambiente. O trabalho visa sensibilizar
a população sobre a importância de preservar e cuidar do meio
ambiente. Moradores foram receptivos e demonstraram interesse em
contribuir com a correta separação de resíduos.

ALVORADA PROMOVE OFICINAS GRATUITAS
DE TEATRO, DANÇA E CIRCO

A

Secretaria Municipal de
Cultura de Alvorada
promove em abril oﬁcinas
de teatro, dança e circo em parceria
com o Instituto Estadual de Artes
Cênicas da Secretaria Estadual de
Cultura. As oﬁcinas ocorrem nas
áreas de teatro, dança e circo, com
25 vagas disponíveis por categoria.
Entre os cursos oferecidos estão o de
iniciação teatral, dança
contemporânea, hip hop,
malabares, solo e tecido aéreo. As
aulas ocorrem nos dias 05 e 06 de
abril e terão duração de 8 horas. As
inscrições podem ser feitas no
Ginásio Municipal Tancredo Neves,
na parada 52 da avenida Presidente
Getúlio Vargas. Maiores informações
pelo telefone 3044 8717.

CARNAVAL DE ALVORADA
INICIA EM 28 DE MARÇO

O

s preparativos para o Carnaval de
Alvorada avançam. A festividade
ocorre nos dias 28 e 29 de março
entre as paradas 47 e 50 da avenida
Presidente Getúlio Vargas, entre as vias
Maringá e Alfredo José Justo. Os encontros
do grupo de trabalho para deﬁnir detalhes da
realização do evento ocorrem desde o ano
passado. Quatro escolas do grupo especial,
duas de acesso e quatro mirins farão a festa
na avenida. A expectativa é de reunir mais de
50 mil pessoas durante a festividade.

