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iniciar e será uma excelente conquista para a

comunidade que utiliza o espaço.

A população também já conta com outra

grande ação: a iluminação pública do Cruzeiro

Velho está sendo substituída por lâmpadas de

LED. Além de melhorar a segurança, as luzes

de LED proporcionam economia de energia,

são sustentáveis e duram três vezes mais do

que as lâmpadas incandescentes, gerando,

assim, economia aos cofres públicos. No

próximo ano, também está prevista a troca da

iluminação pública do Cruzeiro Novo. 

A comunidade pode esperar muito mais, pois,

em 2020, há previsão do andamento de

muitos projetos, como, por exemplo, a

continuidade da troca das placas de

sinalização, a revitalização de parquinhos,

praças, PECs, quadras poliesportivas, da

Feira Permanente da RA, além do projeto

para construção da nova biblioteca. 

A Administração Regional, em parceria com

outros órgãos, trabalha para trazer muitas

melhorias para a região administrativa.

O ano de 2019, foi de muito trabalho. A

Administração Regional deu início a vários

projetos. Em agosto, o administrador regional,

Cláudio Simões, assinou a documentação

necessária para o andamento do projeto de

cobertura da quadra poliesportiva do Complexo

Esportivo do Cruzeiro. As obras estão prestes a
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Ao longo deste ano, a equipe de obras da
Administração Regional do Cruzeiro realizou a
operação "Buraco Zero", visando melhorar as
vias públicas da região administrativa. 
Com a parceria dos programas SOS DF e do
GDF Presente, o Cruzeiro recebeu as ações e
teve suas vias recuperadas. O administrador
Cacau, que busca sempre trazer melhorias
para a cidade, afirma: “A Administração tem
trabalhado para atender a população e deixar a
cidade um lugar cada vez melhor para 
se morar”.

 

Em 2019, equipe da
Administração realizou

diversas ações de limpeza
e manutenção no Cruzeiro  
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A equipe de obras da Administração Regional

tem realizado diversos trabalhos na RA, como a

poda de árvores, ação que vai além da estética

da cidade, pois há uma melhora na iluminação,

reduz os riscos de colisão com fios de alta

tensão e diminui a queda de galhos e troncos

nas épocas chuvosas. Durante todo o ano,

foram realizadas centenas de podas em toda a

cidade, sendo atendidas as solicitações dos

moradores, que entram em contato com a

Ouvidoria da Administração.

Além disso, foram realizadas limpezas e

manutenções de praças e parquinhos, locais

em que a equipe fez o conserto de peças,

grades, bancos, escorregadores e balanços,

trazendo, desta forma, mais segurança às

áreas de lazer da cidade.

 Calçadas do Cruzeiro são
recuperadas

Neste ano, as calçadas do Cruzeiro
começaram a ser revitalizadas, ao todo, foram

construídas mais de 5 mil m² de calçadas,
além de mais de 700 m² de recuperação.
Esta ação visa trazer aos pedestres maior
conforto e acessibilidade ao passar pelos
passeios públicos.
Existe um cronograma para dar continuidade
neste trabalho no próximo ano.
 

Ações para tapar buracos
no Cruzeiro foram feitas

durante todo o ano  
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Ações de limpeza e
desobstruções de bocas de

lobo são realizadas no
Cruzeiro

Durantes os meses de setembro e outubro

deste ano, a equipe da Administração Regional

realizou a limpeza e a desobstrução das bocas

de lobo do Cruzeiro. Tais ações, além de

serem formas de zelar pela limpeza da cidade,

são também medidas preventivas, realizadas

anteriormente ao período de chuva, já que

bocas de lobo podem entupir e causar

enchentes. Ao decorrer dos meses, foram

retirados cerca de 10 a 12 toneladas de lixo por

semana e, ao final da ação, 8.800 bocas de

lobos foram limpas.

Ao longo do ano, a Administração Regional

do Cruzeiro, em parceria com o programa

GDF Presente, também fez o recolhimento

de entulhos nas ruas. A equipe retirou cerca

de 11.616 m³ de entulhos da cidade,

incluindo sofás, guarda-roupas, móveis

usados entre outros objetos. 

• Para solicitar a retirada de entulho, entre

em contato com a Ouvidoria da

Administração, que uma equipe se

deslocará ao local para realizar o trabalho.
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Tampas de boca de lobo e
placas de calçadas são
produzidas no pátio da

Administração
A equipe de obras da Administração Regional

do Cruzeiro teve a iniciativa de começar a

fabricar, no pátio do órgão, tampas de boca de

lobo e placas de concreto para calçadas, com

a finalidade de agilizar os trabalhos a partir da

reutilização dos materiais disponíveis no órgão.

Dessa forma, são reduzidos os custos com

materiais, pois a equipe usa pneus velhos que

são recolhidos nas ruas, como molde das

tampas. A comunidade e os cofres públicos

são beneficiados com esta ação.  

    

Você sabia?
Quando o plástico ou algum outro resíduo é
descartado em locais não recomendados,
como ruas e parques, são gerados grandes
impactos ao meio ambiente, como a
contaminação do solo. Mas além desse
impacto, há muitos outros, por exemplo, a
quantidade de matéria-prima que é utilizada
para a fabricação desses materiais e acabam
sendo perdidas quando há o descarte
incorreto, acabando, assim, com o ciclo de
reciclagem.
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Festividades em
comemoração aos 60

anos do Cruzeiro
movimentam esporte,

lazer, saúde e cultura na
comunidade

Em novembro, mês do aniversário da

cidade, a programação foi recheada e

teve Feira de Saúde, que ofereceu

atendimentos gratuitos a população,

Passeio Ciclístico Noturno, oportunidade

para prática do esporte, Miss e Mister

Cruzeiro, que elegeu os representantes

da cidade, o 30º Festival Folclórico do

Pellinsky, espetáculo da cultura brasileira,

Missa e Culto de ação de graças e o

Baile dos 60, evento tradicional que não

era realizado há anos, mas que a

Administração retomou e pretende

oferecer todos os anos para a

comunidade. Além disso, o Ginásio do

Cruzeiro recebeu grandes eventos que

também entraram na comemoração dos

60 anos, como campeonatos

internacionais de jiu-jitsu, karatê e judô,

jogos de handball e futsal, e o o Jogo do

Rei, que foi a despedida do jogador

Falcão das quadras.

Todas as atividades realizadas tinham o

objetivo de aproximar a população e

oferecer lazer e bem estar. 
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Vamos falar sobre um problema muito comum
identificado nas ruas? As fezes dos animais. Os
donos ao levarem seus pets para passear, não
recolhem as fezes, deixando os espaços sujos e
com odor. 
Como forma de evitar o problema, orientamos que
os donos dos animais sempre carreguem consigo
sacolinhas para recolher as fezes. 
Com bom senso, as pessoas podem passeios aos
seus bichinhos, mas também contribuir com a
limpeza e organização da cidade.

Vamos adotar esta ideia?

O ano de 2019, foi marcante para a cidade do
Cruzeiro. Foram celebrados os 60 anos da
região administrativa, que é uma das pioneiras
do Distrito Federal e casa de muitos que
ajudaram na construção da capital do país.
Como forma de celebrar esta data tão
importante e significativa, durante todo o ano, a
Administração Regional do Cruzeiro promoveu
diversos eventos e atividades voltadas para 
a comunidade. 
O "Cruzeiro em ação - compartilhando
cidadania", levou um pouco de dignidade aos
moradores em situação de vulnerabilidade. O
Cruzeiro também foi palco do Arraiá dos 60,
festa que trouxe o nacional de quadrilhas com
apresentações riquíssimas de vários estados
do Brasil. A 1ª Rua de Lazer, foi feita para que
a comunidade pudesse usufruir de atividades
de esporte e lazer em um belo domingo de sol.
Com o intuito de conscientizar a população, foi
realizado o "Cruzeiro Sustentável", evento que
trouxe um pouco de consciência ambiental
para a comunidade.
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Redação, Diagramação e Fotografia: Assessoria de
Comunicação da Administração Regional do Cruzeiro

Cláudio Simões dos Santos, conhecido como
Cacau, é brasiliense e morador do Cruzeiro
desde que nasceu. O caçula de 11 irmãos tem
48 anos, é formado em Processamento de
dados, pós-graduado em Atividade Policial
Judiciária e, atualmente, estuda Teologia.
Desde 1999, Cacau é Agente Policial de
Custódia da Polícia Civil do Distrito Federal.
Morou em várias quadras do Cruzeiro e
estudou e se formou em escolas locais. Um
grande apaixonado pela região administrativa. 
O Administrador trabalha para trazer mais
qualidade de vida, segurança, limpeza,
educação, esporte, lazer, visando sempre o
bem-estar da comunidade do Cruzeiro.
     

EXPEDIENTE 

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 

 

Fale com a Administração

Ouvidoria:
(61) 3462-8330

Gabinete
(61) 3462-8312

ÁREA ESPECIAL H LOTE 08  
CRUZEIRO VELHO - 70.640-680

BRASÍLIA - DF

Perfil do administrador
regional do Cruzeiro,

Cláudio Simões (Cacau)

https://www.instagram.com/admcruzeiro/?hl=pt-br

