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O administrador do Cruzeiro,

Cláudio Simões, adianta que serão

reformadas outras dez quadras na

região. “Sabemos da importância de

fomentar o esporte em nossa cidade,

por isso, em parceria com a

Secretaria de Esportes, serão

investidos quase R$ 1 milhão para

restaurar esses espaços”.
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Estão quase finalizadas as obras da

quadra poliesportiva do Cruzeiro

Novo. O espaço, localizado dentro

do Complexo Esportivo do Cruzeiro,

ainda receberá pintura, cercamento

e conclusão do piso. A nova quadra

irá desafogar as demandas do

Ginásio, sendo mais uma opção de

lazer disponível para os moradores. 

Obras da quadra
poliesportiva estão 

quase prontas
Muitas obras ainda estão por vir 

A previsão de entrega da quadra

poliesportiva é para junho. Essa é

mais uma obra do Governo do

Distrito Federal e de

responsabilidade da Companhia

Urbanizadora da Nova Capital

(Novacap). Os recursos, de R$

869.218,66, são provenientes de

emenda parlamentar do deputado

distrital Reginaldo Sardinha.

https://linktr.ee/admcruzeiro
https://www.instagram.com/admcruzeiro/
https://www.facebook.com/AdministracaoRegionaldoCruzeiro/
http://www.cruzeiro.df.gov.br/


 

cruzeiro.df.gov.br

Ações de combate ao
mosquito Aedes Aegypt são
intensificadas no Cruzeiro

Uma força-tarefa de combate ao

mosquito Aedes aegypti foi

instaurada pelo governo em todo o

Distrito Federal. No Cruzeiro,

diversas ações estão sendo

realizadas com o objetivo de eliminar

casos de dengue. 

Os servidores da Administração

Regional, com orientações da

Diretoria de Vigilância Ambiental em

Saúde (Dival), têm saído às ruas para

realizar manejo ambiental e

levantamento de dados nas regiões

do Cruzeiro Velho e Novo, sobre os

possíveis focos do mosquito e locais

onde há casos de dengue. Durante

as visitas, a equipe passa

orientações aos moradores de como

evitar a proliferação do mosquito e

sobre a importância do descarte

correto do lixo. 

As estratégias de combate

realizadas também contam com

aplicação do UBV pesado (fumacê),

coleta de inservíveis ao redor dos

logradouros, passeios públicos e

áreas verdes e limpeza dos abrigos

de ponto de ônibus.

 

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; 

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;

Cubra e realize manutenção periódica

de áreas de piscinas e de

hidromassagem; 

Atenção com bromélias, babosas 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, no

telefone 162.

Fonte: ANS

Dicas de como 
combater o mosquito

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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Administração realiza coleta
de inservíveis

Todas as terças e sextas, mediante

agendamento, a equipe de

manutenção da Administração

sai às ruas para recolher materiais

como entulho, lixo verde, móveis

usados e eletrodomésticos. O

serviço é realizado como cortesia

para os moradores, pois o órgão

preza pela limpeza e organização da

região administrativa. 

Para solicitar o serviço de coleta é

necessário realizar agendamento por

meio do telefone (61) 99237-7544.

Não jogue lixo na rua e colabore

para o bem estar comunitário.

Assim, você contribui com a limpeza

da cidade e diminui o risco de

proliferação do mosquito 

Aedes Aegypti. 

Administração mantem
serviços essenciais e

cuidados com a cidade
Cuidar da limpeza e organização da

região administrativa é prioridade. As

manutenções realizadas garantem

que os espaços públicos estejam

adequados para a população. 

Regularmente, a equipe realiza

serviços como limpeza dos passeios

públicos, limpeza de parquinhos,

roçagem das áreas verdes, tapa-

buraco, reparos em calçadas e pisos,

entre outras manutenções, tudo com

o intuito de proporcionar mais

segurança e bem-estar para a

comunidade local. 

As demandas são recebidas por

meio da Ouvidoria e são priorizadas

no atendimento. Por isso, é

importante que a comunidade utilize

o canal para solicitar os serviços. 

Para solicitações, reclamações,

denúncias, sugestões ou elogios,

ligue para o 162 ou acesse o portal

www.ouv.df.gov.br.

Ressaltamos que a ação de
jogar lixo na rua acarreta
penalidades, coloque o

inservível na rua apenas na
data agendada.

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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O Cruzeiro é uma região

administrativa bastante arborizada,

onde pode-se encontrar as mais

variadas espécies de árvores. O

serviço de poda de árvores é

realizado na cidade com o intuito de

manter a segurança da população,

tanto para prevenir queda de galhos,

como a obstrução da iluminação nas

vias e passeios públicos. 

Durante as últimas semanas, o

serviço de poda de árvores na RA

tem acontecido de forma mais ágil,

pois equipes terceirizadas da

Novacap realizam podas altas,

enquanto a equipe de manutenção

da Administração as podas baixas.

O resultado do trabalho garante mais

segurança para a população.

A Administração, mesmo com efetivo

reduzido, está trabalhando para que

nossa cidade esteja com as

manutenções em dia.

Serviço de poda de árvores
acontece de forma mais ágil

As podas são serviços essenciais

para a comunidade, por isso, a

Administração tem dado atenção

especial para essas solicitações que

são provenientes de demandas

registradas na Ouvidoria. 

Piso do Ponto de Encontro
Comunitário é recuperado

Os Pontos de Encontro Comunitários

(PEC) são algumas das opções de

lazer presente nas regiões

administrativas. No Cruzeiro, os

espaços são bastante utilizados pela

comunidade, por isso, a

Administração garante que os

equipamentos e os locais estejam

sempre com as manutenções em dia. 

Na última semana, a equipe de

manutenção e obras finalizou a

recuperação do piso da PEC

localizada na SHCES quadra 207.

Agora, o espaço volta a ser seguro

para o uso da comunidade, que ao

fim do isolamento social, poderá

usufruir do ponto para realizar

atividades físicas.

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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Administrador discute
em reuniões projetos de

melhorias para o Cruzeiro
O fluxo de reuniões presenciais

diminuiu durante este período de

quarentena, mas com a necessidade

de dar andamento aos projetos e

obras previstos, o administrador

Cláudio Simões participou de alguns

encontros importantes para discutir

pautas de grande relevância para a

região administrativa.  

No dia 15/05, a reunião foi com o

presidente da Novacap, Cândido

Teles, e o diretor de urbanização,

Sérgio Antunes Lemos, para tratar

sobre obras e manutenções, como

recapeamento de vias, revitalização

da Feira Permanente, reforma de

quadras poliesportivas, execução de

calçadas, revitalização dos becos,

acessibilidade e drenagem do

Cruzeiro Center, entre outros projetos.

Em outra oportunidade, equipe

técnica da Novacap, formada pelo

pelo Diretor de Urbanização, Sérgio

Lemos, Chefe do Departamento de

Parques e Jardins, Raimundo Silva, e

do Chefe do Departamento de

Infraestrutura, Márcio Costa, vieram ao

Cruzeiro avaliar os locais com esses

projetos de manutenções e obras

previstos. O encontro foi extensão da

reunião citada anteriormente.

Os encontros também contaram com

a presença do administrador do

Sudoeste/Octogonal e SIG, Luiz

Eduardo Pessoa, e do deputado

distrital Reginaldo Sardinha.

Com o intuito de dar andamento as

solicitações de poda de árvores

registradas na Ouvidoria,

servidores da Administração se

reúnem com a Seção de Manutenção

de Arborização da Novacap para

tratar sobre poda e supressão de

árvores. A reunião foi produtiva e o

cronograma de podas foi alinhado

com o órgão parceiro, que dará

início aos serviços na cidade, por

meio de empresa terceirizada.

Reunião para agilizar serviços de
poda

Foto: Salveci dos Santos

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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A pandemia do novo
coronavírus

O novo coronavírus (COVID-19) é

causada pelo SARS-CoV-2 e

apresenta quadro clínico que pode

variar de infecções assintomáticas a

quadros respiratórios graves. A

Organização Mundial da Saúde

(OMS) caracterizou, em 11 de março

de 2020, a COVID-19 como

pandemia - enfermidade epidêmica

amplamente disseminada. 

Segundo o Ministério da Saúde, os

pacientes com quadro clínico de

COVID-19 podem apresentar

sintomas como de um simples

resfriado até uma pneumonia mais

grave. Os principais sintomas são

tosse, febre, coriza, dor de garganta

e dificuldade para respirar.

Diante dos dados alarmantes, o

governador do Distrito Federal,

Ibaneis Rocha, publicou decretos

com medidas preventivas que vão

desde ao fechamento do comércio a

suspensão das aulas. Saiba mais

informações no portal da Secretaria

de Saúde do DF.

Programa Sanear/DF realiza
higienização em

prédios e espaços públicos

O programa Sanear/DF, uma das

medidas de enfrentamento do

coronavírus, esteve no Cruzeiro para

realizar a higienização dos prédios e

espaços públicos. A região recebe a

limpeza e sanitização com o objetivo

de prevenir a disseminação da

COVID-19. O trabalho foi iniciado na

sede da Administração Regional e

seguiu para outros pontos do

Cruzeiro, como o Ginásio de

Esportes, escolas e creches públicas. 

Para a sanitização são utilizados

veículos com máquinas de

pulverização com hipoclorito de

sódio, além dos agentes de saúde

que usam máquinas acopladas nas

costas para espalhar o produto. O

programa é executado pela

Secretaria de Cidades e pela

Diretoria de Vigilância Ambiental,

além de receber o apoio do Corpo

de Bombeiro Militar.

Foto: Reuters

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


 

cruzeiro.df.gov.br

A Administração Regional em

parceria com a Secretaria de

cidades, Secretaria de Governo, DF

Legal, Secretaria de Mobilidade,

Secretaria de Saúde, Departamento

de Trânsito, Polícia Militar e Corpo

de Bombeiro Militar realizaram a

entrega de cerca de três mil

máscaras reutilizáveis para a

população do Cruzeiro.

Na ocasião, o administrador Cláudio

Simões e os agentes do DF Legal

repassaram orientações para

comerciantes e transeuntes sobre a

obrigatoriedade de usar a proteção

ao sair de casa e sobre as

penalidades pelo não uso. As

máscaras foram entregues nos

pontos de maior circulação com o

objetivo de conscientizar e equipar a

todos e, assim, diminuir os riscos de

contaminação pelo vírus. 

O uso de máscaras no Distrito

Federal é obrigatória em todas as

vias e espaços públicos,

transportes coletivos, nas áreas

comuns dos condomínios,

estabelecimentos comerciais,

industriais e espaços de prestação

de serviço no DF. Então,para a sua

segurança e de todos, ao sair, não

se esqueça de usar máscara.

GDF distribui máscaras
reutilizáveis para a população

Feira Permanente do
Cruzeiro passa por sanitização

A equipe que executa as ações do

programa Sanear/DF esteve na

Feira Permanente do Cruzeiro para

realizar a higienização do espaço.

O objetivo é manter o local

adequado e limpo para a

população, uma vez que o Decretoº

40.583/2020, autoriza que o local

esteja aberto para comercialização

exclusiva de alimentos.

A equipe da Diretoria de Vigilância

Ambiental em Saúde (DIVAL), em

parceria com o GDF Presente,

passou o fumacê e jogou água para

limpar o local. As medidas de 

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


 

limpeza são uma das ações de

combate ao coronavírus.

A ação foi acompanhada pelo

administrador do Cruzeiro, Cláudio

Simões, e do secretário de

Cidades, Fernando Leite, que

frisaram a importância de atuações

como essa para proteger a

população dessas enfermidades.

A feira está aberta somente para a

comercialização exclusiva de

gêneros alimentícios, seja para

consumo humano ou animal, sendo

vedados o funcionamento de

restaurantes e praças de

alimentação, o consumo de

produtos no local e a

disponibilização de mesas e

cadeiras aos frequentadores.

correto do vidro.

Devido a pandemia do novo

coronavírus, que ocasionou a

suspensão da coleta seletiva, a

Administração Regional, em parceria

com o comércio local e a Green

Ambiental, solicitou a instalação dos

PEV's com o intuito de dar suporte

para que o aterro sanitário não 

fique sobrecarregado.

Os ‘papa vidro’ vão ficar no Cruzeiro

de forma experimental, caso os

comerciantes da região queiram dar

continuidade ao projeto, eles terão a

opção de solicitar o serviço para a

Green. Localização dos PEV:
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Cruzeiro possui pontos para
descarte de vidro

Estacionamento do Veneza SHCES QD. 811-

Cruzeiro Novo

Veneza SHCES QD. 1101 - Cruzeiro Novo

Comércio da SRES QD. 6 - Cruzeiro Velho 

Cruzeiro Center

Você sabia que possuem quatro

Pontos de Entrega Voluntária (PEV)

para o vidro no Cruzeiro? Conhecido

‘papa vidro’, o local é onde a

população pode realizar o descarte 

Campanha do Agasalho
Solidário

Em apoio a milhares de pessoas em

situação de vulnerabilidade social

que sofrem com as baixas

temperaturas no período do inverno, 

http://www.cruzeiro.df.gov.br/
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o Governo do Distrito Federal, por

meio da Subchefia de Políticas

Sociais e Primeira Infância em

parceria com a vice-governadoria,

Secretaria de Desenvolvimento

Social, Secretaria das Cidades,

Secretaria de Justiça e Cidadania,

Câmara Legislativa do Distrito

Federal e Polícia Militar dá início na

maior campanha integrada.

A iniciativa tem como objetivo

promover um inverno mais solidário

e acolhedor. As doações podem ser

feitas até dia 26 de junho, nos

batalhões da PMDF e na sede da

Administração Regional. 

 
Doe solidariedade em forma de agasalho.

Fale com a Administração

Ouvidoria
(61) 3462-8330

Gabinete
(61) 3462-8312
(61) 3462-8323

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

BRASÍLIA - DF

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 

DIAS DE COLETA

CRUZEIRO VELHO
 

segunda, quarta e sexta 

 

CRUZEIRO NOVO
 

terça, quinta e sábado

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

