
PREFEITURA INICIA OPERAÇÃO DE LIMPEZA DOS ECOPONTOS

   

A operação de limpeza dos ecopontos de São Carlos foi iniciada e finalizada nos ecopontos do
São Carlos III e Jardim Ipanema em ação realizada pela Prefeitura Municipal por meio da
Secretaria de Serviços Públicos.           Acompanhando a ação, o Secretário José Carlos
Correa, esteve nos locais nesta quarta-feira (07), e fez um apelo à população. “É importante
ressaltar que a população continua indisciplinada. Não faz 24 horas que o ecoponto do
Ipanema foi limpo e já tem descarte irregular na calçada que também foi roçada. Além disso, os
ecopontos estão sendo alvo de vandalismo. Portanto peço que a população utilize o espaço
com consciência”.             Cerca de 70 caminhões com
entulhos foram retirados do ecoponto do São Carlos III e 60 caminhões do jardim Ipanema. “Os
ecopontos são limpos quando supera o volume estabelecido ou a capacidade. É importante
lembrar que alguns ecopontos têm demandas maiores do que o outro”, enfatizou. 
 
   
 
  Estabelecido na gestão anterior com a intenção de atender a população de baixa renda, a
Secretaria trabalha no projeto de remodelação dos conceitos dos ecopontos a pedido do
prefeito Prefeito Paulo Altomani. “O ecoponto do Ipanema foi um dos primeiros a receber
alambrado para mudarmos a segregação dos resíduos, ou seja, separar o entulho da madeira
e do sofá. Essa medida esta em fase de conclusão”, disse o Secretário que reforçou o pedido
de cooperação da população. “Esperamos que a população denuncie o descarte clandestino
de resíduos, e que quando jogado em local correto que são os ecopontos, que atenda a
solicitação dos cooperados que trabalham no local na separação dos materiais. Vale lembrar
que é permitido o descarte de um cúbico por munícipe, não é permitido utilizar caminhão
basculante, caminhões três quartos ou veiculo do gênero para despejar nos ecopontos, para
isso existe a entulheira”, completou Correa. 
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