GDF Presente e
Administração
Regional fazem
limpeza na cidade
As equipes do Polo Leste do GDF Presente,
em parceria com a Administração Regional do
Jardim Botânico, executaram diversos serviços de limpeza para conforto e segurança dos
moradores da região. Cerca de 30 toneladas
de entulhos de um transbordo irregular atrás
das Floriculturas foram recolhidas. Também
foram retiradas seis toneladas de inserviveis
nos condomínios do Jardins Mangueiral.
O Administrador Regional, Pádua, ressalta
a importância destas limpezas que, semanalmente, são realizadas na região. “Quando
mantemos a cidade limpa, estamos evitando
a proliferação de bichos e insetos causadores
de algumas doenças. Muito importante que
tenhamos o hábito de descartar corretamente todos estes materiais”, ressaltou Pádua.

Perfil do Administrador
Regional,
Antônio de Pádua
O Administrador Regional, Antônio Amorim de Pádua, foi empossado em julho de 2020 e, desde então,
tem mostrado determinação em entregar grandes obras para a comunidade do Jardim Botânico. Pádua deu
andamento às obras de mobilidade,
infraestrutura e de equipamentos
públicos na região.
Morador da região, Pádua é servidor de carreira da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis),
hoje DF-Legal. Sempre esteve a frente
de assessorias, chefias e diretorias.
O administrador também esteve na
Terracap onde exerceu, entre outras,
a função de Gerente de Fiscalização.
Antes de ser designado para este
novo desafio, Pádua estava na Secretaria de Relações Institucionais do DF
(Serins), onde já contribuía para que
grandes ações no Jardim Botânico
fossem iniciadas, como a construção
da Unidade Básica de Saúde do Jardins Mangueiral.

GDF conclui construção de
estacionamento no Jardim Botânico
O Jardim Botânico recebe
os cuidados do Governo do
Distrito Federal (GDF) esta semana e, por meio de uma parceria entre a Administração
Regional, o GDF Presente e
o Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), finaliza
uma importante obra para a
comunidade, atendendo uma
demanda de cerca de 30 anos
dos moradores e comerciantes da região administrativa.
As vagas do novo estacionamento da avenida comercial
estão sendo pintadas, o que
vai organizar o trânsito de veículos no local.
São cerca de 200 vagas divididas em nove bolsões que
ficam do lado direito da avenida comercial, que tem cerca de 1 km de extensão. Além
de pintar as vagas no asfalto,
sinalizar as destinadas para
idosos, gestantes e pessoas
com deficiência e demarcar o
correto sentido para a circulação dos veículos, o DER vai
reforçar a sinalização vertical
da via, com a instalação de
novas placas de trânsito.
A construção do estacionamento é uma parceria entre
vários órgãos do governo. O
estacionamento foi construído ao longo de 2020 pela
Companhia Urbanizadora da
Nova Capital (Novacap) com

apoio de máquinas do Polo
Leste do GDF Presente. O Administrador Regional, Pádua,
explica que a pavimentação
do estacionamento foi concluída em dezembro e os funcionários da administração
limparam o local antes da

pintura das vagas, que está
sendo feita pelo DER. “Vamos
entregar um estacionamento
novo e com as calçadas revitalizadas. Esta é uma antiga
demanda da comunidade e
que em breve será finalizada”,
completa Pádua.

Medidas preventivas
para evitar danos
com as chuvas

Estradas rurais
do Jardim Botânico
são recuperadas
Utilizar Restos de Resíduos da Construção Civil
(RCC) tem garantido a recuperação de diversas estradas rurais na região do Jardim Botânico. Uma
alternativa sustentável e que tem solucionado os
problemas de trafegabilidade em diversas vias.
Este material doado pelo SLU já foi utilizado em
estradas do setor Barreiros, no Tororó, no bairro
São Gabriel e também na área rural do Altiplano
Leste. O Administrador Regional, Pádua, ressalta
a importância desta ação para o Jardim Botânico.
“Possuímos diversas estradas de terra e que estavam em péssimas condições. Com estes materiais
estamos recuperando diversos trechos e garantindo que as pessoas possam acessar melhor as áreas rurais. Mais uma excelente iniciativa do nosso
Governo”, elogiou Pádua.
No primeiro semestre deste ano foram 102 mil
toneladas de resíduos reciclados e doados para 12
regiões administrativas do DF, além de outros dois
órgãos do GDF: o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri).

O Governo do Distrito Federal trabalha para conter os danos com chuvas
no Jardim Botânico a partir da manutenção e da construção de bacias de
contenção de águas. Por meio da integração com a comunidade, as equipes
agem para garantir mais segurança
para toda a região. As ações são executadas pelo Polo Leste do GDF Presente, em parceria com a administração
regional da cidade e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Estudos para
melhorias na região
Leste são realizados
Ações conjuntas para a região
Leste foram avaliadas hoje durante reunião com o Secretário das
Cidades, Valmir Lemos, com o coordenador do Pólo Leste, Júnior
Carvalho e com os administradores
regionais do Jardim Botânico, Antônio de Pádua, do Lago Sul, Rubens
Santoro, do Paranoá, Sérgio Damasceno, do Itapoã, Marcus Cotrim
e de São Sebastião, Alan Valim.
“Esta parceria reforça as palavras
do Governador, Ibaneis Rocha, que
não há fronteiras entre as regiões do
Distrito Federal e que o governo é um
só e trabalha integrado para atender
as demandas da população”, ressalta
o Administrador Regional, Pádua

