MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA MUTIRÃO PARA
RETIRADA DE ENTULHOS
A EQUIPE IRÁ REALIZAR A LIMPEZA EM TODOS OS BAIRROS DO MUNICÍPIO
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Esta semana a Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e
Infraestrutura iniciou um trabalho de retirada de entulhos em todo o município.
De acordo com o Secretário de Obras, Waldrem Marcelo Oliveira este trabalho é realizado
constantemente. ?Sempre realizamos um mutirão para retirada de entulhos. Precisamos contar
com a ajuda da população para que não deixem entulhos acumulados e que não joguem
móveis velhos nas ruas, pois nossa cidade já tem um local próprio para descarte, que é o
lixão. Como nossa equipe é reduzida, muitas vezes temos que parar um serviço para realizar
este trabalho, o que acaba atrasando importantes obras, como o calçamento de uma rua?,
explicou.
Programa Cidade Limpa
A população pode conferir pela internet (Clique
aqui) o horário em que o serviço de coleta
de lixo passa em cada rua dos bairros de Iúna. A iniciativa faz parte do projeto ?Cidade
Limpa?. Para que o serviço tenha êxito, é necessário que os moradores coloquem o seu lixo
residencial em até uma hora antes do horário que o caminhão passa pela sua rua.
Para o secretário de Obras, Waldrem Marcelo Oliveira, o ideal é que os moradores nunca
coloquem seu lixo na calçada da residência após o caminhão passar, uma vez que o lixo pode
se tornar vetor de proliferação de insetos e mau cheiro.
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