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Parquinhos do Cruzeiro
passam por limpeza

A limpeza e a organização do

Cruzeiro tem sido uma das prioridades

desta gestão, motivo pelo qual a

equipe de obras da Administração

Regional se empenhou para realizar a

limpeza de todos os parquinhos da

região administrativa.

Com o período de férias, a utilização

dos parquinhos de areia se torna mais

recorrente e a intenção da ação é

deixar os locais prontos para o uso

das crianças. Ciente da importância

da higienização dos espaços, desde o

final de 2019, a equipe vem retirando

a vegetação, limpando a areia e 

fazendo manutenção dos brinquedos

para melhor aproveitamento.

Neste ano, também estão previstos

grandes projetos para a cidade, dentre

eles, o início da reforma dos

parquinhos, ação que trará mais

qualidade de vida para as crianças 

da comunidade. 
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Em tempos de chuvas intensas, o asfalto

fica desgastado ou danificado. Tendo em

vista a necessidade de trazer mais

segurança à população, no decorrer do

mês de janeiro, a Administração

trabalhou, em parceira com o polo do

GDF Presente, no programa Buraco

Zero. Com mais de 11 toneladas de

massa asfáltica utilizada, a ação

contemplou as ruas e avenidas do

Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo. O

trabalho de tapar buracos é contínuo e

tem o intuito de melhorar o dia a dia da

comunidade cruzeirense, reduzindo os

riscos de acidentes.
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importância para a planta e o bem-estar da

população, trazendo mais segurança. As

árvores melhoram a qualidade do ar,

sensação climática, provém sombras e

outros inúmeros benefícios ambientais.

As podas são realizadas periodicamente na

região administrativa com a finalidade de

evitar a obstrução da iluminação nos

espaços públicos e acidentes envolvendo

fios de alta tensão. Levando em conta

esses fatores, a equipe da Administração

realiza diversas podas por todo o Cruzeiro.

Os galhos, a grama e as folhas secas (lixo

verde) provenientes das ações são

recolhidos e destinados para o local

adequado, assim como os entulhos e os

móveis velhos que são retirados das ruas.

Durante o período, equipes da Novacap

também realizaram roçagem em todas as

áreas verdes do Cruzeiro. 

 

Cruzeiro recebe programa
Buraco Zero e vias são

recuperadas

Administração Regional
proporciona

valorização da área verde
do Cruzeiro

Cidades arborizadas proporcionam mais

qualidade de vida para seus habitantes.

Realizar a poda das árvores é de suma

Cruzeiro mais florido

Nesse início de ano, foi iniciada a

construção de jardins nas entradas do

Cruzeiro, os espaços darão um toque a

mais de beleza e cor na cidade. A pedido

da Administração, os canteiros estão sendo

feitos pela Novacap, e logo estarão

colorindo as entradas da RA.
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