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O Governo do Distrito Federal criou

frente de trabalho para combater o

Aedes Aegypti, mosquito transmissor

da dengue, Chikungunya e Zika. O

objetivo é identificar e exterminar os

focos do mosquito da dengue em todo

o DF e evitar mais casos da doença.

O administrador do Cruzeiro, Cláudio

Simões, e sua equipe de manutenção 

se comprometeram a trabalhar em

prol desta causa. 

Os trabalhos foram iniciados com a

limpeza e desobstrução das saídas de

água do teto de todas as paradas de

ônibus da cidade, tem sido feito,

regulamente, o recolhimento de todo

entulho deixado pelas ruas e, por fim,

a equipe também mapeou os carros

abandonados e solicitou o apoio do

Departamento de Trânsito (Detran/DF)

para a retirada desses veículos.

Essas são algumas das ações

imediatas que foram realizadas no

Cruzeiro, porém muito trabalho vem

pela frente. A Administração Regional

conta com o apoio da comunidade

para evitar focos do mosquito.

Ações de combate à
dengue são realizadas

na RA-XI

Quer receber dicas e alertas sobre a dengue? 
Envie seu CEP para o número 40199 e cadastra-se

na lista da Defesa Civil

https://www.instagram.com/admcruzeiro/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/AdministracaoRegionaldoCruzeiro/
http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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Tampe os tonéis e caixas d’água; 

Mantenha as calhas sempre limpas; 

Deixe garrafas sempre viradas com a

boca para baixo; 

Mantenha lixeiras bem tampadas; 

Deixe ralos limpos e com aplicação de

tela; 

Limpe semanalmente ou preencha

pratos de vasos de plantas com areia; 

Limpe com escova ou bucha os potes de

água para animais; 

Retire água acumulada na área de

serviço, atrás da máquina de lavar

roupa;

Cubra e realize manutenção periódica

de áreas de piscinas e de

hidromassagem; 

Limpe ralos e canaletas externas; 

Atenção com bromélia, babosa e outras

plantas que podem acumular água; 

Deixe lonas usadas para cobrir objetos

bem esticadas, para evitar formação de

poças d’água; 

Denuncie ações irregulares que possam

comprometer a saúde da população, por

meio da Ouvidoria, nos telefone 162 ou

3462-8330.

Fonte: ANS

Cruzeiro passa por
diversas manutenções

periodicamente

Feira Permanente do Cruzeiro
recebe ações de cuidado

Espaço de grande importância para a

cidade, a Feira Permanente do Cruzeiro

recebe a população local e pessoas de

fora todos os dias. Com o objetivo de

manter o espaço adequado e receptivo

para todos que frequentam, a

Administração Regional tem se

empenhado para zelar e manter a

limpeza da Feira.

O administrador Cacau se reuniu com

representantes do Sistema de Limpeza

Urbana (SLU), Vigilância Sanitária e 

Com o intuito de manter a cidade limpa e

organizada, diariamente, são realizadas

manutenções como poda de árvores, tapa

buraco e limpezas de modo geral. O setor

de obras da Administração monta um

cronograma e a equipe sai às ruas para

realizar os trabalhos. As ações trazem mais

segurança e qualidade de vida para

os moradores do Cruzeiro.

Veja algumas dicas de
como combater o

Aedes Aegypti

http://www.cruzeiro.df.gov.br/


O mês de fevereiro foi marcado por

importantes reuniões para alinhar os

trabalhos a serem realizados no Cruzeiro.

No começo do mês, o administrador

Cláudio Simões e a equipe de manutenção

e obras da Administração estiveram na

Companhia Urbanizadora da Nova Capital

(Novacap) para discutir o andamento  
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dos projetos e das obras que serão

realizados na cidade.

O administrador Cacau também marcou

presença na 1ª reunião do ano do Comitê

de Áreas Integradas de Segurança

Pública (CAISP), que aconteceu na 3ªDP

e contou com a presença dos

administradores do Sudoeste/Octogonal,

Luiz Eduardo, e do SIA, Hélio Aveiro,

além de representantes da 3ªDP, 7º

Batalhão da Polícia Militar, Corpo de

Bombeiros, Secretaria de Segurança

Pública, DF Legal, Detran e Conseg

Sudoeste/Octogonal.

Ainda dentro do âmbito da segurança

pública, neste mês, também foi realizada

reunião do Conselho Comunitário de

Segurança Pública do Cruzeiro

(Conseg)*, encontro que teve a

participação de autoridades e da

comunidade do Cruzeiro que pode levar

suas demandas e debater ações 

de melhorias.

Reuniões para alinhar
estratégias de

melhorias para o
Cruzeiro são realizadas

ao longo do mês

*Informamos que a cada dois meses será

realizada reunião do Conseg Cruzeiro. Fique

ligado nas redes sociais que será divulgada

data, horário e local.

Foto: Salveci dos Santos

Associação dos Feirantes para tratar sobre

a limpeza do espaço. Na ocasião, foram

debatidas medidas para trazer melhorias.

Como ação imediata, toda semana, o SLU

tem feito limpeza na área externa e nos

contêineres e, para evitar o grande

acúmulo de resíduos, a coleta de lixo está

sendo realizada todos os dias.

Preocupado com a continuidade dos

serviços, Cacau também propôs uma

parceria com a Vigilância Sanitária para

orientar os feirantes de como manter a

limpeza, organização e manutenção da

área interna da Feira.

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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