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Fortaleza Bela nos Bairros beneficia avenidas da Regional VI
Notícias Diversas
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Manter a cidade limpa e conservar o paisagismo das avenidas. Esse é o
objetivo da Operação Fortaleza Bela nos Bairros, que neste mês reforçou as
atividades na área da Secretaria Executiva Regional (SER) VI.
Um efetivo de 16 equipes, cada uma composta por 15 homens, é responsável por realizar os
serviços de capinação, varrição e pintura de meio-fio.
Desde o início do mês, oito avenidas já foram beneficiadas: Alberto Craveiro (Castelão), Juscelino
Kubischek (Passaré), Rogaciano Leite (Luciano Cavalcante), Raul Barbosa (Aerolândia), Ministro
José Américo (Cambeba),
Padre Pedro de Alencar (Messejana), Desembargador Gonzaga e Oliveira Paiva (Cidade dos
Funcionários).
Quem passa por lá já percebe a diferença. Além do
aspecto visual, com os canteiros centrais capinados e meios-fios pintados, as vias também
receberam um reforço na varrição. A retirada do lixo colabora com o sistema de drenagem das ruas,
diminuindo o risco de alagamentos.
Para Messias Barbosa, chefe da Célula de Limpeza Urbana da SER VI, a contribuição dos
moradores é essencial para garantir uma cidade limpa e
segura.
“Quando as pessoas jogam pequenos resíduos nas ruas, como embalagens de doces e bebidas, o
vento e a chuva levam esse lixo para as galerias
pluviais e canais. No inverno, o fluxo da água aumenta e corremos o risco de ter enchentes e
inundações”, destaca Messias.
Confira as avenidas que serão beneficiadas pela Operação ainda neste mês:
- Castelo de Castro (Castelão/Conj. Palmeiras)
- Costa e Silva (Jangurussu)
- Paulino Rocha (Cajazeiras)
- Valparaíso (Conjunto Palmeiras)
*Quadra invernosa*
A Célula de Limpeza Urbana também continua trabalhando na Operação de Limpeza e Manutenção
dos Recursos Hídricos. Nos últimos dias, os serviços foram concluídos nos canais do João Paulo II
e Taís Maria (Jangurussu).
Ao finalizar a limpeza no Canal do Jardim das Oliveiras, a equipe segue para o Canal do Brejo
http://www.bairroantoniobezerra.com.br/BAB

14/04/2021 07:41:20 - 1

(Parque Santa Maria) e o do Tancredo Neves.
*Mais informações com a assessora de comunicação da Regional VI, Bia Diniz, nos telefones
3488.3195 e 8879.7095.*
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