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Diariamente, serviços de manutenções

são realizados com o intuito de manter

a região administrativa limpa,

organizada e segura para a população.

Dentre as ações realizadas neste mês,

houve operação tapa-buraco,

revitalização de estacionamento,

manutenção de lixeiras, manutenção

do Parcão, capina e varrição pública,

limpeza de passeios públicos,

pintura de meio-fio e coleta de

inservíveis, serviço que retirou cerca

de 370 toneladas de lixo das ruas.

As áreas verdes da RA também

recebem manutenções regulares,

equipes da administração e da

Companhia de Urbanização da Nova

Capital (Novacap) realizam podas de

árvores e de vegetação espontânea

em todo o Cruzeiro. 

Por meio de solicitações que dão

entrada pela Ouvidoria, a

administração consegue identificar

as necessidades da comunidade e

direcionar melhor os serviços a

serem feitos, por isso a importância

do registro formal por meio do canal.

Manutenção no Parcão

QUER SOLICITAR DEMANDAS? LIGUE
NO 162 OU ACESSE

WWW.OUV.DF.GOV.BR
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As ruas e vias do Cruzeiro tem

recebido nova sinalização ao

longo do último mês. Em atendimento

a solicitação da administração, o

Departamento de Trânsito do Distrito

Federal (Detran/DF) deslocou equipes

para revitalizar a sinalização

horizontal e dar mais segurança tanto

aos pedestres como aos motoristas. 

Pintura de faixas de pedestres,

lombadas, faixas de retenção e vagas

de estacionamento são alguns dos

trabalhos realizados. Além da

segurança, a ação também contribui

com a acessibilidade, pois também

foram implantadas vagas para idosos

e PCD nos estacionamentos.

Em continuidade com as melhorias na

sinalização, equipes do

Departamento de Estradas e

Rodagem (DER/DF) realizaram a troca

de diversas placas de endereço no

Cruzeiro Velho. O serviço traz mais

organização para a região

administrativa, uma vez que as

placas antigas já estavam com a

pintura apagada.

Sinalização do Cruzeiro
passa por revitalização

Detran/DF realiza pintura de sinalização horizontal 

Reforma do parquinho da quadra 3 concluída

Parquinho da quadra 3
passa por reforma

A reforma dos parquinhos da região

continua. Dessa vez, foi finalizada a

revitalização da praça e do parque

localizado na SRES quadra 3. Os

trabalhos deram cara nova ao local, a

praça ganhou amarelinha, poda da

vegetação espontânea e limpeza.

Já os brinquedos passaram por

manutenção e pintura, assim como o

alambrando e as lixeiras do local. Com

a reforma concluída, a administração

entrega para a comunidade mais um

espaço totalmente revitalizado e

pronto para uso.

Com o objetivo de manter os trabalhos

a todo vapor, a reforma de outro
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parquinho foi iniciada. Agora, a

equipe de manutenção e obras tem

trabalhado na SHCES quadra 1209. 

Devido a pandemia, o melhor é ficar

em casa e se proteger, mas quando

tudo estiver bem, as crianças

poderão usufruir dos parquinhos da

região da melhor forma.

Obras são prioridade
A equipe da administração tem

participado de reuniões com órgãos e

autoridades para alinhar projetos a

serem executados na região. Após

assumir o cargo de administrador

regional do Cruzeiro, Renato Couto

esteve em reunião com as demais

frentes de trabalho, como líderes

comunitários, permissionários da

Feira Permanente, membros do

Conselho Comunitário de Segurança

(Conseg), DF Legal, administradores

regionais, entre outros, para discutir

pautas de interesse da população e

Reuniões para alinhamento
de projetos acontecem ao

longo do mês

parcerias para projetos futuros.

Durante o período, houve agendas

focadas nos mais diversos temas.

Para tratar sobre o esporte na cidade,

o administrador se reuniu com

representantes da Secretaria de

Esportes e Lazer. Em um dos

encontros, o Secretário Executivo de

Futebol, Paulo Víctor de Carvalho,

esteve no Complexo Esportivo para

visitar o estádio Ninho do Carcará

e debater o uso futuro do espaço 

em competições.

Reforma do parquinho da quadra 1209 iniciada

Com o objetivo de fazer gestão para

adquirir novas paradas de ônibus

para a cidade, o administrador e a

equipe de manutenção e obras

estiveram na Secretaria de Transporte

e Mobilidade (SEMOB) para tratar

sobre a demanda. A pasta foi

receptiva com a solicitação e o

pedido será atendido, o Cruzeiro

receberá novas paradas. 

Para fechar o mês, foi realizada

reunião foi com o diretor-presidente

Visita do Secretário ao Ninho do Carcará
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da Companhia de Urbanização da

Nova Capital (Novacap), Fernando

Leite, para discutir sobre todos os

projetos previstos para a cidade. As

pautas debatidas no encontro foram

sobre as obras na Biblioteca Pública,

revitalização da Feira Permanente,

reforma das quadras poliesportivas,

revitalização do Cruzeiro Center,

reforma das PEC´s, projeto de

adequação do Ginásio, Complexo

Esportivo, poda de árvores e

pavimentação dos becos.

A finalidade de todos os encontros

realizados ao longo do mês, foram

discutir temas que fazem parte das

ações de melhoria que estão por vir.

Federal (DODF), pela Secretaria de

Cultura e Economia Criativa

(Secec). O certame prevê que as

inscrições e o processo de seleção

para o Colegiado sejam feitos de

modo on-line até o dia 17 de agosto.

O edital foi motivado pela

obrigatoriedade da realização das

eleições neste ano, conforme

determina a Lei Orgânica do Distrito

Federal (LOC). Diante disso, devido

às limitações impostas pela

pandemia, os membros do CCDF se

mobilizaram para que o processo

seja dinâmico e simplificado, desde

os recursos até as habilitações dos

candidatos selecionados.

O Colegiado é composto por nove

membros, em que oito são

representantes da sociedade civil

com atuação na área cultural e um

que atue como líder comunitário de

cultura. Para concorrer às vagas, os

interessados precisam comprovar

atuação por meio da apresentação

de currículo e portfólio.

As eleições serão realizadas pela

internet e estão previstas para

ocorrer entre os dias 21 de setembro

a 2 de outubro de 2020, nas Regiões

e Macrorregiões Administrativas.

CLIQUE AQUI E CONFIRA 
O EDITAL COMPLETO

cruzeiro.df.gov.br

Publicado edital para
eleições do conselho de

cultura do DF

Reunião na Novacap para debater projetos

O Conselho de Cultura do Distrito

Federal (CCDF) convocou eleições para

a escolha de Conselheiros Regionais

para o triênio 2021/2024. O edital foi

publicado no Diário Oficial do Distrito 
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http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/SEI_GDF-43706599-Edital-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/SEI_GDF-43706599-Edital-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/SEI_GDF-43706599-Edital-1.pdf
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Renato Couto Mendonça é o novo

administrador regional do Cruzeiro.

Nascido em Brasília, o advogado é

casado e tem 32 anos. Pós-graduado

em Direito do Consumidor e Pós-

graduando em Direito de Negócios e

Governança Coorporativa, atualmente,

também é colunista na Folha da

Comunidade e membro da Comissão

de Defesa do Consumidor na Ordem

dos Advogados do Brasil no Distrito

Federal (OAB/DF).

Experiente no serviço público, Renato

trabalhou como Chefe da Assessoria

Jurídica e Subsecretário de

Administração Pública na Vice-

Governadoria do Governo do Distrito

Federal (GDF), foi secretário

parlamentar na Câmara dos Deputados

e Consultor Legislativo no Gabinete da

Presidência da Câmara Federal, local

onde teve projetos de leis

apresentados. Sua última experiência 

foi no cargo de administrador

regional de Santa Maria. Renato

Couto chega ao Cruzeiro com o

intuito de realizar gestão

participativa, dar andamento a obras

importantes para o desenvolvimento

da cidade e continuar o trabalho

proposto pelo GDF em todas as

Regiões Administrativas. 

O gestor garante, “Faremos uma

gestão compartilhada, que prezará

pela participação de todos. Buscarei

entender os anseios da população,

com o intuito de trazer cada vez mais

melhorias para a cidade. Com

eficiência na gestão pública,

daremos prosseguimento aos

projetos em andamento e

idealizaremos muitos outros”.

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 quadra. 811 ou na

1101; no comércio da SRES quadra 6;

ou no Cruzeiro Center.

Para descartar lixo eletrônico ou óleo

de fritura, basta dirigir-se ao Ginásio

de Esportes do Cruzeiro na SHCES

quadra 811.

CRUZEIRO SUSTENTÁVEL

PERFIL DO
ADMINISTRADOR
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EXPEDIENTE DIAS DE COLETA DE LIXO

Governador do Distrito Federal
Ibaneis Rocha 

Vice-governador do Distrito Federal 
Paco Britto

Administrador Regional do Cruzeiro 
Renato Couto 

Chefe de gabinete da Administração
Júlio Carvalho 

Coleta convencional: 
segunda, quarta e sexta 

Coleta seletiva: 
segunda e quinta

Coleta convencional: 
terça, quinta e sábado 

Coleta seletiva: 
segunda, quarta e sexta

Assessoria de Comunicação
(61) 99414-8425

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

BRASÍLIA - DF

CRUZEIRO VELHO

CRUZEIRO NOVO
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Assessoria de Comunicação

Germana Brito

FALE COM A ADMINISTRAÇÃO

PRODUÇÃO

REDAÇÃO

Gabinete
(61) 3462-8312
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