EDIÇÃO DE ABRIL DE 2021

MELHORIAS NO
PARQUE AREAL
A cada dia que passa o Parque do Areal vai
criando

forma,

recebendo

melhorias

e

levando conforto, segurança e lazer de
qualidade para os moradores da região.
Após a finalização da Pista de Cooper, foi
realizado

no

dia

22,

o

serviço

de

sinalização horizontal no local. Além da
sinalização, a administradora regional de
Arniqueira,

Telma

Rufino,

solicitou

melhorias na iluminação e manutenção
das quadras de esportes, no intuito de
atender os anseios da população.
As ações estão ocorrendo em parceria com
o

Detran,

Ibram

e

Novacap

visando

qualidade de vida aos frequentadores da
Unidade de Conservação.

QUALIDADE DE VIDA
E LAZER
COM SEGURANÇA
Atendendo pedidos dos moradores, foi
realizada a raspagem e demarcação do
campo de futebol no Parque.

REVITALIZAÇÃO DA
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
Em atendimento às demandas da população, a Administração Regional
de Arniqueira solicitou ao Detran o reforço na sinalização horizontal e
instalação de tachões no SHA conjunto 05, próximo ao colégio COC,
trecho onde havia alto índice de acidentes.
O serviço de revitalização na sinalização ocorreu, também, em vários
trechos do Areal.
É tempo de ação!

Essa é mais uma
parceria que traz
segurança aos
moradores e
motoristas da
região

#ADMMAIS
PRÓXIMA
DAPOPULAÇÃO

A colaboração da população
é essencial!

Moradores

do

Setor

Habitacional

Arniqueira,

Areal

podem

e

ADE

devem

recorrer

e
à

Administração Regional de
Arniqueira

para

trazer

sugestões, solicitar serviços,
obter informações e fazer
reclamações.
A solução sempre pode ser
encontrada

no

diálogo

aberto e na parceria firme
entre

a

população

e

o

governo.
No mês de Abril foram
realizadas

várias

reuniões

com moradores da RA para
esclarecer dúvidas e ouvir os
principais

anseios

da

população, em busca de
melhorias para a população.

ARNIQUEIRA MAIS
LIMPA

SEJA
RESPONSÁVEL
NO DESCARTE
DO SEU LIXO

O Serviço de Limpeza Urbana instalou mais três (3) papa-lixos na Região Administrativa de
Arniqueira para o descarte correto do lixo doméstico. Agora, a região passa a ter onze (11) papalixos ao todo.
Os novos equipamentos foram instalados na chácara 57 do conjunto 06, local conhecido como
Curral; na chácara 66 do conjunto 03, no Veredão; e na chácara 59 do conjunto 01, divisa com a
ADE.
O papa-lixo é um contêiner semienterrado, com capacidade de até 5 m³, que possibilita o
armazenamento dos resíduos de forma segura e limpa, evitando, assim, o descarte irregular pela
população e a proliferação de vetores. Deve ser utilizado para receber resíduos orgânicos e
indiferenciados (coleta convencional).

Um

posto

atendimento

de

da

CEB

começou a atender na
Administração
Regional
dia

a

partir

19/04,

do
para

esclarecer dúvidas dos
moradores
novas

sobre

ligações

energia.

as
de

Ressaltando

que as ligações estão
ocorrendo conforme a
Resolução
da

414

Art.52

Aneel

e

mapeamento
disponibilizado

pela

Terracap.

ENERGIA LEGAL EM
ARNIQUEIRA
A CEB Neoenergia começou o processo de cadastramento e
ligação da rede de energia elétrica em residências do Setor
Habitacional Arniqueira, independente das URBs.
Os funcionários da CEB, devidamente identificados, estão
realizando vistoria em imóveis de todo o Setor Habitacional
Arniqueira. Durante a vistoria, os funcionários já realizam o
cadastramento bem com a ligação das redes regulares.
Importante ressaltar, que são ligações provisórias e após o
processo de regularização a ligação se torna definitiva. No entanto,
a partir desta ligação, os usuários já passam a ter acesso a todos
aos serviços da CEB Neoenergia, podendo encaminhar suas
demandas por meio do canal de relacionamento 116.
Em outubro de 2020, o governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou o
decreto que instituiu o Energia Legal, programa que permite a
instalação de rede de distribuição de energia em áreas urbanas ou
rurais que estejam em processo de regularização fundiária.

Essa é mais uma
vitória da
comunidade. Os
moradores são
cidadãos que
querem pagar a
sua própria energia.
Articulamos junto
aos demais órgãos
do GDF e essa ação
se tornou realidade.
Agradeço ao
governador Ibaneis
e toda sua equipe
de governo que tem
dado uma atenção
especial às
necessidades da
nossa região

TELMA RUFINO

ADMINISTRADORA DE ARNIQUEIRA

PARA MELHORIAS nA CIDADE

Mais melhorias para o Parque Areal -> essa foi a pauta da reunião que ocorreu no dia 28, entre a
administradora regional de Arniqueira e a superintendente de Unidades de Conservação,
Biodiversidade e Água do Ibram, Rejane Pieratti, juntamente com sua equipe técnica.
Na ocasião, foram discutidos sobre a implantação de mais mobiliários e equipamentos de lazer para
os freqüentadores, além do cercamento e a ampliação da pista de Cooper da unidade.

No dia 13, a administradora
regional
recebeu
o
secretário
de
educação,
Leandro Cruz, no intuito de
tratar sobre a ampliação da
Escola Classe Arniqueira
para melhorar a estrutura
da escola e atender um
número maior de alunos.

A administradora regional de
Arniqueira, se reuniu, no dia
19 com o presidente da
Terracap Izidio Santos, e com
o diretor de comercialização,
Júlio César e o diretor
jurídico, Fernando de Assis,
para tratar sobre o processo
de regularização do SHA.

Também esteve em pauta a
implantação
de
mais
escolas públicas em toda a
região administrativa com
período integral, visando
atender com qualidade a
população.

Na
oportunidade,
foram
expostas
as
principais
demandas dos moradores e
o pedido de celeridade no
andamento da regularização
do
Setor
Habitacional
Arniqueira.

No dia 20, ocorreu uma
reunião com o secretário
das cidades, Valmir Lemos,
para
apresentação
do
coordenador da Unidade de
Coordenação Regional da
Área Oeste 01, José Goudim,
que abrange as regiões
administrativas
de
Arniqueira, Águas Claras,
Vicente Pires, Taguatinga e
Brazlândia.
O
intuito
é
fazer
a
articulação das demandas
junto
ao
governo,
unificando os serviços e
dando maior agilidade aos
atendimentos.

MANUTENÇÃO
E OBRAS
PELA CIDADE

TERRAPLANAGEM NO SHA CONJUNTO 03
A manutenção das ruas não pavimentadas, entre as chácaras 41, 42 e 43, visa à melhoria emergencial no acesso
de moradores as suas residências, visto que a infraestrutura definitiva virá com a regularização fundiária do
setor.

CONSTRUÇÃO DA CALÇADA ENTRE A
QS 10 E QS 11 DO AREAL
As obras de implantação da calçada no trecho entre a QS
10 e 11 do Areal estão a todo vapor! Após 20 anos de
espera, os moradores poderão contar, em breve, com mais
um equipamento de mobilidade nessa localidade.
A ação está ocorrendo em parceria com a Novacap para
garantir a acessibilidade dos pedestres que passam
diariamente nessa região.

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

RECOLHIMENTO DE PODAS

RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS

REPARO NAS GRELHAS DE
BOCAS DE LOBO

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS COM APOIO DO DER

RECOLHIMENTO DE
INSERVÍVEIS

GDF
PRESENTE
A equipe do #GDFPRESENTE esteve na cidade durante a terceira
semana do mês de abril e, junto à equipe de manutenção da
Administração Regional de Arniqueira, realizou uma série de
melhorias, como o reforço na operação tapa-buracos, roçagem de
matos altos, poda de árvores, desobstrução de bocas-de-lobo,

RECOLHIMENTO DE PODAS

recolhimento de entulhos, inservíveis e galhos. Os trabalhos
começaram a ser realizados no dia 19 e foram concluídos na tarde da
sexta-feira 23..

LIMPEZA EM TODA REGIÃO ADMINISTRATIVA

REFORÇO NA OPERAÇÃO
TAPA-BURACOS COM A
NOVACAP

SOLIDARIEDADE
SALVA
Na tarde do sábado, dia 17, a administradora regional
de Arniqueira, juntamente com sua equipe, distribuiu
cestas básicas para famílias da comunidade conhecida
como Batcaverna, localizada no conjunto 05 do Setor
Habitacional Arniqueira.
É tempo de doação e união, de ajudar quem mais
precisa nesse momento.

DIAS E HORÁRIOS DA
COLETA DE LIXO

