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O GDF Presente trabalha para recuperar as cidades e diminuir os 
impactos no dia-a-dia da população. Esse mês no Jardim Botânico, 
o esforço foi para recuperar cerca de cinco quilômetros de vias não 
pavimentadas nos bairros Itaipu, João Cândido e no Setor Habita-
cional Tororó, o que melhorou a rotina de mais de 15 mil pessoas.

As máquinas do Polo Leste fizeram terraplanagem nas ruas e 
compactaram, junto com a terra, restos de material de constru-
ção civil (RCC) reciclados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) 
para aumentar a qualidade do serviço e melhorar o acabamento.

Pádua diz que os reparos foram solicitados pela comunidade 
e registrados, principalmente, via Ouvidoria. “A gente sempre dá 
prioridade a essas demandas. Quando recebemos o auxílio do 
GDF Presente, já colocamos no cronograma de ações porque o 
programa tem mais máquinas que a administração”, diz.

Servidores são capacitados  
para utilizar o e-cidades 

Os servidores da Administração Regional do Jardim Botânico 
fo ram capacitados para  utilizar o app e-cidades. A ideia é apri-
morar os conhecimentos para que a ferramenta seja mais usada 
no aten dimento a população. O e-Cidades é um recurso facilita-
dor que permite que alguns alguns serviços, tais como a aber-
tura de requerimentos e o acompanhamento dos respectivos 
processos sejam realizados a distância. Baixe o app: e-cidades e 
registre suas demandas.

Novacap entrega 
maquinário para 
agilizar trabalhos 
na cidade

A Administração Regional 
do Jardim Botânico recebeu 
no mês de março da Nova-
cap um reboque tipo carreta 
prancha para transportar o 
rolinho compactador de as-
falto (entregue pela Compa-
nhia em setembro de 2020). 
O maquinário facilitará o 
transporte do rolo compacta-
dor, agilizando as operações 
de tapa-buraco na região. 

O Administrador Regional, 
Pádua, comemorou mais 
esta conquista para o Jar-
dim Botânico. “Agradecemos 
a Novacap e todo o GDF por 
estarem olhando para nossa 
cidade e entregando impor-
tantes equipamentos que 
vão garantir celeridade nos 
reparos e atendimento nas 
demandas da comunidade”.

MAIS 5 KM DE RUAS NO 
JARDIM BOTÂNICO PASSAM 
POR MANUTENÇÃO

A Administração Regional 
vistoriou os parquinhos, qua-
dras poliesportivas e os Pon-
tos de Encontros Comunitá-
rios - PEC’s da região. Agora, 
será solicitada a manutenção 
des tes equipamentos públi-
cos para que estejam em 
boas condições de uso.

RÁPIDA
Equipamentos públicos  
vão passar por manutenção
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Visita aos moradores do Itaipu

Manutenção nos parquinhos do São Gabriel

Vistorias no Itaipu

Limpeza e retirada de entulhos
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Recebendo maquinário da Novacap

Reunião com os representantes do Polo Leste
Vistorias para as próximas ações 
do GDF Presente

Terraplanagem


