
MUTIRÃO DA DENGUE

Coamo recolheu cerca de 700 quilos de lixo

O prefeito Pedro Coelho
com o gerente da unidade

da Coamo, Adilson Colaço,
e equipes na abertura do

mutirão de limpeza

O mutirão
mobilizou
funcionários
 da Coamo

Para o coordenador do
“Programa 5S” da unida-
de da Coamo de Goioe-
rê,  Val ter  de Ol ive i ra
Queiroz, o resultado do
mutirão da dengue reali-
zado sábado no Jardim
Morumbi e parte do Jar-
dim Lindóia surpreendeu
negativamente, já que a
expectativa era de que
encontrariam um volume
bem menor do que os cer-
ca de 700 quilos de lixo re-
colhido, demonstrando a
falta de conscientização
da população para os pro-
blemas causados pelo
mosquito aedes aegypti.

Na abertura dos traba-
lhos,  o prefei to Pedro
Coelho e os secretários
de Saúde, Antonio Ses-
tak, e de Administração,
Airton Gonçalves e a co-

ordenadora da dengue,
Roseli Macari, estiveram
presentes e parabenizou
o gerente da unidade da
Coamo, José Adilson Co-
laço e a equipe da coo-
perativa, num total de 19
pessoas, que participa-
ram do mutirão coorde-
nado por Valter Queiroz,
que explicou que a ação

é uma das linhas do Pro-
grama 5S da cooperati-
va de atuar na área so-
cial.

MUTIRÃO. O gerente
Adilson Colaço partici-
pou de toda ação envol-
vendo o recolhimento do
lixo nos terrenos baldios
e calçadas.

O maior  vo lume de
material encontrado se
concentrou em sacolas
plásticas e copinhos que
são recipientes propícios
para a prol i feração do
mosquito da dengue.

O mutirão só não re-
su l tou  em um vo lume
ainda maior de material
porque em muitos terre-
nos não tiveram condi-
ções de fazer o recolhi-
mento devido ao mato
que estava muito alto.

Cerca de 700 quilos de lixo foram recolhidos no Jardim Morumbi e parte do Lindoia pela equipe da Coamo
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Eliminado lixão abaixo do Jardim Tropical

Máquinas e caminhões da Prefeitura estão mobilizados no trabalho de limpeza da estrada rural abaixo do Jardim Tropical

O local se transformou em um verdadeiro lixão a céu aberto

Intenso trabalho está sendo desenvolvido na limpeza do localHomens e máquinas estão envolvidos no trabalho

Com a retirada do lixão a estrada rural que liga
a pedreira está sendo recuperada

Lixo são amontados às margens da estrada

Dentro da operação
força- ta re fa  que vem
sendo desenvolvida no
combate ao mosquito da
dengue que vem envol-
vendo os mais diversos
setores da Prefeitura e
voluntários (ver matéria
nessa página), trabalho
dos mais importantes foi
in ic iado na manhã de
ontem pelo Departamen-
to de Obras da Prefeitu-
ra numa grande operação
de limpeza do verdadei-
ro “l ixão” a céu aberto
que se transformou a es-
trada na pedreira, nos

fundos do Jardim Tropi-
cal.

Fo i  in ic iado ontem
pela manhã e deve ser
concluído no dia de hoje,
quarta-feira, 18, o traba-
lho de limpeza daquela
estrada. Além de diver-
sos funcionários estão
sendo utilizados, máqui-
nas e caminhões na lim-
peza da montanha de
lixo – inclusive móveis,
roupas, eletrodomésti-
cos velhos, que trans-

formaram aquele local
em verdadeiro l ixão a
céu aberto.

F I S C A L I Z A Ç Ã O :
Além do recolhimento do
lixo e entulho, a estrada
está sendo recuperada.

Trabalho importante do
novo secretár io de
Obras,  Paulo Roberto
que alerta de que a partir
de agora um trabalho in-
tenso de fiscalização es-
tará sendo desenvolvido
naquele local para impe-
dir que veículos e carro-
ceiros continuem a jogar
lixo à beira da estrada.


