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Manutenções diárias são realizadas
no Cruzeiro com o intuito de manter a
região administrativa com os serviços
essenciais em dia. Durante o mês de
junho, a equipe de manutenção e
obras da Administração, assim como
equipes de órgãos parceiros,

estiveram nas ruas da cidade para
executar serviços e garantir mais
limpeza, organização, segurança e
bem estar para a população.
Junho foi iniciado com operação
tapa-buraco. Por meio de
solicitações que deram entrada pela
Ouvidoria, a equipe da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (Novacap) identificou a
necessidade de realizar a
recuperação da via que divide as
quadras 603/703 do Cruzeiro Novo.
Durante o período, a equipe da
Administração também saiu às ruas
para tapar buracos. A operação
aconteceu em vários pontos da
região e, além de tapar buracos,
também foi realizada a instalação de
quebra-mola na avenida da SHCES
quadra 703/805, conforme
solicitação dos moradores.

Operação tapa-buraco no Cruzeiro
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As áreas verdes da região
administrativa também estão
recebendo manutenções. Ao longo
desse mês, equipes da Novacap
deram continuidade nas podas de
árvores e de vegetação espontânea,
pois essas são ações que trazem
mais limpeza e segurança, uma vez
que os serviços de poda reduzem os
riscos de queda de galhos e árvores.
Os serviços de limpeza também
seguem a todo vapor. Colaboradores
do Sistema de Limpeza Urbana (SLU)
atuam de forma geral, com a capina
e varrição. Já a equipe de
manutenção da Administração tem
atuado na limpeza dos passeios
públicos, dos becos, dos campos de
areia, dos parquinhos e das praças.

Podas de árvores e limpeza urbana

QUER SOLICITAR DEMANDAS?
LIGUE NO 162 OU ACESSE
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O Cruzeiro é uma cidade arborizada,
com muitos parques, praças,
quadras de esportes e pontos de
encontro comunitário. A região
administrativa possui áreas que
oferecem a população diversas
opções de lazer e esporte.
Com o intuito de trazer melhorias
para esses locais e proporcionar
mais qualidade de vida, foi iniciado o
cronograma de reformas dos
parquinhos da cidade, pois o
trabalho da Administração tem sido
realizado em sintonia com as
necessidades da comunidade.
O primeiro parquinho revitalizado,
localizado na SRES QD. 2/4, agora
tem mais cor e vida. Durante o
trabalho, a equipe de manutenção e
obras da Administração retirou a
areia antiga e colocou areia nova,
realizou manutenção e pintura do

Administração 
dá início a reforma dos
parquinhos no cruzeiro

Equipe da Novacap executando poda de árvores Primeiro parquinho reformado SRES QD.2/4
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alambrado e dos brinquedos, além
da pintura e limpeza da praça.
O administrador Cláudio Simões se
mostra satisfeito com o andamento
dos trabalhos, “Esse é apenas o
primeiro e ficou muito bacana.
Agradeço a toda a equipe envolvida
nessa reforma. A intenção é oferecer
a população do Cruzeiro cada vez
mais melhorias”.
Outros parquinhos da cidade
também passarão por reformas e o
administrador garante, “Vamos
reformar os 36 parquinhos do
Cruzeiro, pois graças ao enorme
apoio do GDF e dos recursos de
emendas parlamentares destinadas
pelo deputado Sardinha, vamos
conseguir cumprir essa meta”.

Mais reformas à frente

A Administração também está com
projeto para reformar todas as
quadras poliesportivas. O
administrador adiantou que o
trabalho será em parceria com a
Secretaria de Esportes. "Estamos
trabalhando para concretizar mais
esse projeto”.

Reuniões para tratar dos
projetos de melhorias para

a cidade acontecem ao 
longo do mês

O ritmo de reuniões diminuiu durante
a pandemia, mas os projetos
continuam a serem idealizados e
discutidos dentro da Administração
com a finalidade de dar andamento
as obras e melhorias previstas 
para a região administrativa. 
Durante o período, o administrador
do Cruzeiro, Cláudio Simões, e sua
equipe se reuniram com o gerente de
limpeza da Região Norte do Sistema
de Limpeza Urbana (SLU), José
Lúcio Lopes, para apresentar o
projeto Cruzeiro Limpo, uma iniciativa
que visa promover campanhas de
conscientização relacionadas ao
descarte e manuseio do lixo, além de
propor melhorias e soluções viáveis
para reduzir os problemas com a
coleta na região administrativa.
Por fim, reuniões estratégicas foram
realizadas na Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do 

Reunião com SLU sobre projeto Cruzeiro Limpo

Praça e parquinho revitalizados
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Brasil (Novacap) para tratar sobre as
obras previstas para a cidade.
Cláudio Simões esteve reunido, no
dia 30/06, com o diretor-presidente
da Novacap, Fernando Leite, o
diretor de urbanização, Sérgio
Lemos, o administrador do
Sudoeste/Octogonal, Luiz Eduardo
Pessoa, o deputado distrital
Reginaldo Sardinha e seu chefe de
gabinete José Roberto Cardoso,
para tratar sobre as demandas das
regiões administrativas.
No encontro, o administrador
colocou em pauta projetos para o
Cruzeiro, como a revitalização do
Cruzeiro Center e da Feira
Permanente, as obras da Biblioteca,
a abertura de estacionamentos na
cidade e o projeto de adequação do
Ginásio de Esportes, além de outras
reivindicações da comunidade. 
O intuito das reuniões são discutir
temas que fazem parte das ações de
melhoria que a Administração tem se
empenhado para concretizar.

Com o Decreto n° 40.882, de 14 de
junho de 2020, que autorizou
a abertura das Feiras Livres,
Permanentes e Populares, bancas
que estavam fechadas na Feira
Permanente do Cruzeiro, foram
autorizadas a retomarem suas
atividades. Com isso, os cuidados
para manter o espaço limpo e
higienizado, tanto para a população
como para os feirantes, aumentaram. 
A feira já recebe, semanalmente,
limpeza em sua área externa e,
agora, passa a receber também
sanitização como medida de
prevenção e combate a
disseminação do coronavírus. Os
feirantes estão sendo testados na
Unidade Básica de Saúde da região
de forma regular para avaliar os
quadros de saúde e para que os
protocolos de prevenção sejam
seguidos à risca.

Feira do Cruzeiro passa por
sanitização para receber

população com segurança

Reunião na Novacap para tratar sobre projetos

Limpeza na Feira Permanente 
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GDF reforça ações de
combate ao coronavírus

Com o intuito de conter a
disseminação da COVID-19, o
Governo do Distrito Federal continua
com as ações de combate e
prevenção. Neste mês, foi publicado
o Decreto Nº 40.853, que dispõe
sobre o bloqueio de todos os
equipamentos públicos destinados à
prática de musculação, alongamento
e ginástica. Em cumprimento com a
determinação, a Administração
realizou o bloqueio de todas as
PEC’s e reforçou a fiscalização dos
espaços na região. 
Em parceria com as Secretarias de
Cidades, Governo, Mobilidade e de
Saúde, Departamento de Trânsito,
Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, a Administração também
realizou a entrega de milhares de
máscaras reutilizáveis para a
população do Cruzeiro nos locais de
maior de circulação, além de 

fiscalizar e repassar orientações sobre
o uso. A iniciativa faz parte da
campanha Máscara Solidária que visa
proteger toda a população do Distrito
Federal nesse momento de pandemia.

Os cuidados devem continuar: evite
aglomerações, use máscara, lave bem
as mãos e tenha sempre álcool em gel
de forma acessível.

PEC´S bloqueadas no Cruzeiro

Administração mapeia
possíveis casos e focos de

dengue no Cruzeiro
Após a finalização da campanha de
conscientização e combate ao
mosquito Aedes Aegypti realizada no
Cruzeiro, a Administração traz a
público os dados obtidos no
levantamento. O trabalho foi feito
pelos servidores do órgão que,
orientados pela Divisão de Vigilância
Ambiental em Saúde (DIVAL),
realizaram visitas aos moradores da
região do Cruzeiro Velho e aos
síndicos e zeladores dos prédios do
Cruzeiro Novo para coletar 

Agentes da DIVAL em dia de campanha
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informações sobre casos de dengue,
repassar orientações sobre como
evitar a proliferação do mosquito e
avaliar possíveis focos.
Com os dados coletados, a
Administração montou o mapa com
as informações. No Cruzeiro Velho,
foram registrados casos e focos de
dengue. No Cruzeiro Novo, não foram
encontrados possíveis focos ou a
confirmação de casos. Com isso, a
DIVAL tomou as providências
necessárias com a passagem do
fumacê no Cruzeiro Velho.
Agora, a equipe dará continuidade no
trabalho de conscientização, mas
dessa vez, acontecerá nos comércios
de todo o Cruzeiro, pois o intuito é
cuidar de toda a região.

Assim como o Cruzeiro Velho, o
Cruzeiro Novo também receberá

nova iluminação e as lâmpadas serão
trocadas por LED. A mudança trará

mais eficiência, segurança,
luminosidade e economia, além de

tornar mais bela as noites da cidade. 
O Cruzeiro será a primeira cidade

totalmente beneficiada com
iluminação de LED e isso é motivo de

orgulho para nós, pois temos
trabalhado para trazer melhorias e

valorizar cada vez mais a 
região administrativa.

Agradecemos o imenso apoio e
parceria do Governo do Distrito

Federal, na pessoa do governador
Ibaneis Rocha, a Secretaria de

Obras, a Companhia Energética de
Brasília (CEB) e ao Deputado Distrital

Reginaldo Sardinha, autor das
emendas que destinaram recurso

para mais essa obra.

- CLÁUDIO SIMÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE
O MAPA DA DENGUE

NA ÍNTEGRA

PALAVRAS DO
ADMINISTRADOR
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Fiquem atentos, pois o combate ao
mosquito deve continuar!

O período da ação no Cruzeiro Velho
foi do dia 24 de abril a 8 de maio de

2020. Já no Cruzeiro Novo, foi de 18 de
maio a 6 de junho de 2020.

Iluminação de LED Cruzeiro Velho 

http://www.cruzeiro.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/MAPA-DENGUE-CRUZEIRO-VELHO-E-NOVO.pdf
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A cooperativa Vencendo Obstáculos
retomou as atividades de coleta
seletiva na região do Cruzeiro Velho.
Depois de três meses de paralisação,
devido à pandemia da Covid-19, os
trabalhadores precisaram cumprir uma
série de exigências e adequações
como medida de segurança e
prevenção de riscos. A coleta seletiva
está retornando de forma gradual no
Distrito Federal e, em breve, as
atividades no Cruzeiro Novo também
serão retomadas. 

Com a grande adesão à campanha, o
período para doação de agasalhos,
cobertores, luvas e meias foi
prorrogado. A ação visa apoiar
milhares de pessoas em situação de
vulnerabilidade social que sofrem
com as baixas temperaturas no
período do inverno. 
As doações podem ser realizadas
até o dia 15 de julho, nos seguintes
locais:

Você sabia que no Cruzeiro há Pontos
de Entrega Voluntária (PEV) para vidro,
lixo eletrônico e óleo de fritura?

O descarte de vidro pode ser feito no
Veneza da SHCES QD. 811 ou QD.
1101; no comércio da SRES QD. 6; ou
no Cruzeiro Center.
Para descartar lixo eletrônico ou óleo
de fritura, basta dirigir-se ao Ginásio
de Esportes do Cruzeiro na SHCES
QD. 811.

Ajude o meio ambiente!
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Coleta seletiva é retomada
no Cruzeiro velho

Campanha do Agasalho
Solidário é prorrogada

Campanha do agasalho

• Sede da Administração: SRES -
Área Especial H, Lote 8.ᅠ
• Supermercados Veneza: SHCES -
QD. 811 ou 1101.ᅠ
• 7º Batalhão da Polícia Militar:
EQRSW 2/3, Lote 03.ᅠ

Como medida de segurança, as
doações devem ser lavadas e
entregues em sacos plásticos para
facilitar a identificação.
Participe e faça sua doação,
promova um inverno mais solidário 
e acolhedor.

Cruzeiro Sustentável
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Governador do Distrito Federal
Ibaneis Rocha 

Vice-governador do Distrito
Federal 

Paco Britto

Administrador Regional do
Cruzeiro 

Cláudio Simões dos Santos 

Chefe de gabinete da
Administração Regional do

Cruzeiro
Júlio Carvalho 

Coleta convencional: 
segunda, quarta e sexta 

Coleta seletiva: 
segunda e quinta

Coleta convencional: 
terça, quinta e sábado 

Coleta seletiva (suspensa): 
segunda, quarta e sexta

EXPEDIENTE DIAS DE COLETA

CRUZEIRO VELHO

CRUZEIRO NOVO
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Assessoria de Comunicação

PRODUÇÃO

REDAÇÃO
Germana Brito

FALE COM A ADMINISTRAÇÃO

Assessoria de Comunicação
(61) 99414-8425

Gabinete
(61) 99237-7544

SRES ÁREA ESPECIAL H, LOTE 08  
CRUZEIRO VELHO - 70.640-680

BRASÍLIA - DF
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