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Transforma 

O Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER/DF) instalou duas 
ondulações na DF-250, próximo ao 
Sobradinho dos Melos. Os trabalhos 
foram realizados nesta semana com 
o objetivo de garantir mais segu-
rança para pedestres, motoristas e 
motociclistas. A solicitação foi feita 
pela equipe da Administração do 
Itapoã durante uma reunião com o 

diretor do órgão, Fause Nacfur. Para 
o comerciante Antônio Vilmar, 50 
anos, que perdeu um amigo em um 
acidente naquele trecho, os que-
bra-molas reduziram muito a velo-
cidade dos veículos. “São inúmeros 
acidentes provocados por motoris-
tas que não respeitam a velocidade. 
Agradecemos muito pela implanta-
ção dessas ondulações aqui”, diz ele.

Uma força-tarefa da Administração do Itapoã recolheu mais de 300 tone-
ladas de materiais inservíveis e entulhos da QD. 318 do Del Lago, conhecida 
como área da Anatel. Quem passa por lá já constatou a mudança realizada 
por nossas equipes. O local está de cara nova e os moradores satisfeitos.

Cidade limpa
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Destaques da Semana
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Demanda antiga

Solidariedade que contagia

Rafaela e dona Arlete moram na 
QD. 50 do Del Lago. Elas recla-
mam que suas casas ficam alaga-
das com as chuvas. Mas neste ano 
tudo será diferente. Vamos fina-
lizar nos próximos dias a amplia-
ção da rede de drenagem pluvial, 
além da construção de três poços 
de visita (PV’s), oito boca de lodos 
e toda infraestrutura para rece-
ber pavimentação.

A solidariedade tem feito a dife-
rença no Itapoã. Desde o início 
da semana, a Administração tem 
recebido doações de diversos 
parceiros. São cestas básicas, fru-
tas e verduras, roupas e calçados, 
medicamentos e cadeiras de ro-
das, que vão ajudar 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social.

Buraco Zero
Nas últimas semanas, o programa 
Cidade Sempre Viva, coordenado pela 
Novacap em parceria com outros ór-
gãos do GDF, aqueceu os trabalhos 
de recuperação asfáltica pela cida-
de.  O administrador Marcus Cotrim 
destaca que a operação tapa-bura-
cos traz mais segurança e conforto 
aos pedestres e condutores.

Itapoã, uma cidade em mudança!


