
Nesta Edição

Operação tapa-
buracos em vários
trechos da região.

Arniqueira no
combate ao
coronavírus.

Ação de sanitização
contra dengue.
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O prazo para arrecadação
de agasalhos foi prorrogado
até o dia 15 de julho. Você
que ainda não contribuiu,
corre que dá tempo!

A Campanha do Agasalho tem o intuito de ajudar

pessoas em situação de vulnerabilidade social

durante o inverno no DF. Para os moradores da

cidade que desejarem fazer a doação, o ponto de

coleta fica é na sede da administração regional,

localizada no Setor Habitacional Arniqueira,

conjunto 04, AE 01, ao lado da Escola Classe

Arniqueira, de segunda a sexta-feira entre 8 e 18h.

Alô R.A. de Arniqueira!

Caso precise da Administração,
fale com a gente, estamos à
disposicão para lhe atenter

Telefone | Whatsapp | Ouvidoria
3356-4550 | 99278-9029 | 162
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Reuniões em
busca de
melhorias para
Arniqueira, Areal
e ADE
No mês de junho foram realizadas reuniões com

a Novacap, Detran, Sejus, Ibram e Secretaria dos

Transportes e Mobilidade (SEMOB), para

apresentação de projetos e planejamento de

melhorias para a Região Administrativa de

Arniqueira.

Os serviços não param
na Região
Administrativa de
Arniqueira!

Durante o mês de junho a operação tapa-

buracos ocorreu em diversos trechos.

Também contamos com ações de limpeza

em lotes vazios e em áreas públicas do

Areal e ADE, além do recolhimento diário

de engenhos publicitários nas principais

avenidas da cidade.
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Mais de
6.000
máscaras
foram
entregues
para a
população
A ação aconteceu nos pontos em que

há maior circulação de pessoas, e

também contou com a

conscientização da população sobre o

uso correto da máscara e a

importancia do distanciamento social.

A Região Administrativa
de Arniqueira recebeu a
Testagem Itinerante de
COVID-19

Nos dias 3, 4 e 5 de junho, o GDF, por meio da

Secretaria de Saúde promoveu a ação. A

equipe de saúde realizou mais de mil testes

para detecção do novo coronavírus na

população da cidade.  Dentre esses, 30

resultados foram positivos.
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COVID-19 NO RADAR DA
ADMINISTRAÇÃO DE ARNIQUEIRA



"O Coronavírus mata, mas
a dengue também. Vamos
juntos no combate ao
mosquito”, alertou a
Administradora Regional.

Com o intuito de eliminar focos do mosquito

Aedes Aegypti e conscientizar a população sobre

os cuidados necessários para evitar a doença, a

Administração Regional recebeu a equipe do

Sanear Dengue. A ação contou com a parceria da

Vigiância  Ambiental e das Forças Armadas na

visitação de casas e condomínios de toda a

região.  Nessa ação, foram inspecionadas cerca

de 1.240 residências.
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#SANEARDENGUE



O programa #GDFPresente esteve na Região
Administrativa de Arniqueira durante toda a
última semana do mês de junho com ações de
manutenção e revitalização.

Ao todo foram feitas 42 substituições nas tampas de bocas de lobo, 33 substituições de

meios-fios vazados e 28 bocas de lobo reconstruídas. Outros serviços como: limpeza de

lotes vazios, recolhimento de entulhos e troca de lâmpadas na rede elétrica, fizeram parte

das ações do programa na região. A administradora regional, Telma Rufino, esteve nos

locais que receberam as revitalizações. “ Os reforços do programa GDF Presente ajudaram

bastante na manutenção e nos reparos que a população demandou para a administração.

Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha por sempre ter esse cuidado com a nossa

cidade”, disse Telma, durante vistoria nas obras.

As ações contaram com a parceria da Novacap, equipe do GDF Presente, equipe da

administração regional, SLU, e CEB.
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Sobre as doações de
livros nesse período de
pandemia:

Se você tiver uma doação durante esse período,

pedimos que não deposite os livros em locais

públicos, inclusive em paradas de ônibus da

região. Entre em contato com a Administração

de Arniqueira para agendar o recolhimento pelo

número: 3356-4550. Essa é mais uma ação da

administração para evitar a disseminação do

vírus.
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