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Transforma 

O Itapoã é a primeira cidade do 
Distrito Federal a receber o Cidade 
Sempre Viva, novo programa do GDF 
que executará diversas ações de 
melhorias e reparos por toda cida-
de. Durante esta semana, foram fei-
tos serviços como poda de árvores,  
tapa-buracos, retirada de entulhos, 

recapeamento asfáltico e revitali-
zação de equipamentos públicos. 
“Quando você urbaniza os espaços 
públicos dá dignidade às pesso-
as, primeiro porque elas se sentem 
mais valorizadas e também passam 
a tratar o local melhor”, destaca o ad-
ministrador Marcus Cotrim.

Equipes do GDF estão na QD. 378 do Del Lago para revitalizar a quadra de 
esportes, o parque infantil e o espaço de convivência. Já foram realizadas a 
reforma dos alambrados, roçagem e limpeza. O lugar também ganhou um 
novo espaço de convivência com bancos e mesas de concreto.

Revitalização das quadras

@adm.itapoa Administração 
Regional do Itapoã

PARE

Destaques da Semana

Informativo da Administração Regional do Itapoã- agosto de 202o nº 001 



@adm.itapoa
Administração 

Regional do Itapoã
Fale com a Ascom

(61) 99116-7782

Operação tapa-buracos

Novos projetos

O Cidade Sempre Viva também 
levou a operação tapa-buracos 
para as ruas do Itapoã. O foco 
dos serviços está nos locais de 
maior circulação de trânsito e no 
atendimento de demandas da 
Ouvidoria. “A nossa prioridade é 
amenizar significativamente a 
condição asfáltica das ruas”, afir-
ma Marcus Cotrim.

Além das melhorias emergen-
ciais, o GDF trabalha para iniciar 
novas obras: um terminal rodo-
viário, a Feira Permanente, uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
e a construção de uma ciclovia no 
trecho que liga o Itapoã à Rota do 
Cavalo.

Retirada de Entulhos
Também foi realizado o recolhimen-
to de entulhos e lixos em alguns 
pontos da cidade. A área da antiga 
horta comunitária ganhou roçagem, 
limpeza e revitalização. Já na Unida-
de Básica de Saúde nº 1 (UBS 1), na 
QD. 61 do Del Lago, uma equipe da 
Novacap atendeu uma demanda de 
poda de árvores.

Itapoã, uma cidade em mudança!
Administrador Marcus Cotrim


