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MELHORIAS NAS VIAS DO TORORÓ FORAM INICIADAS  
 

A Associação de 

Empreendedores do Tororó 

conseguiu acordo inédito 

com o Governo do Distrito 

Federal para avançar as 

obras de melhorias nas vias 

do Setor Habitacional Tororó. 

A Novacap cedeu os 

maquinários e mão de obra e 

a associação em articulação 

com moradores, chacareiros, 

condomínios e associados 

arcaram com o cascalho e 

demais materiais necessários 

para amenizar os efeitos da 

seca que elevam a 

quantidade de poeira nas 

ruas e os buracos formados 

pela erosão. Além das curvas 

de nível, foram feitas bacias 

de contenção no sentido de 

preservar as melhorias nas 

vias e aumentar a 

durabilidade do trabalho. A 

ação também preservar o 

córrego com contenção de 

resíduos sólidos.  

As obras devem ser 

concluídas no final do mês de 

outubro e vão ser realizadas 

em quatro acessos principais 

do Setor.  Uma equipe de 15 

funcionários em 6 caminhões 

vasculantes, 2 moto 

niveladores, 3 caminhões 

pipa e 1 pá mecânica 

trabalham diariamente. A 

obra foi licenciada pelo 

Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos do 

Distrito Federal – Brasília 

Ambiental (IBRAM). Nas ruas 

estão sendo jogado 

cascalho, realizado no 

nivelamento, criada 

ondulações e saída de água 

que serão jogada nos 

bolsões.    

De acordo com a 

presidente da Associação de 

Empreendedores, Maria José 

Feitosa, essa é uma 

importante parceria firmada 

entre o setor público e 

sociedade para sanar os 

problemas do Setor 

Habitacional. “Estamos 

acompanhando diariamente 

as obras que ocorrem no 

bairro e recorrendo aos 

chacareiros, condomínios e 

associados para conseguir 
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pagar o material necessário 

para a realização da obra”.  

Para o morador do 

condomínio Del Rey, 

Francisco Carnauba, 50 anos, 

o governo deve investir mais 

no setor. “Precisamos de 

mais melhorias. Mas essa 

obra já facilita a vida dos 

moradores”, conclui. 

PRESIDENTE DA COMPANHIA 
ACOMPANHA ANDAMENTO DAS 
OBRAS NO TORORÓ  

 

 

  O presidente da Novacap, 

Júlio Menegoto, elencou o 

Setor Habitacional do Tororó 

como uma das áreas 

prioritárias do Governo do 

Distrito Federal. Ele tem 

acompanhado 

pessoalmente o andamento 

das obras no setor. Em 

reunião com a presidente 

da Associação de 

Empreendedores do Tororó, 

ele ressaltou a importância 

da obtenção da licença 

para realização da obra e 

da origem do cascalho. 

“Necessitamos da licença 

para nos certificar dos 

procedimentos adotados 

em virtude com a 

proximidade do Parque”.  

   

O presidente explicou 

também que as chuvas  

ajudaram para o 

andamento das obras. Já 

que é necessário água 

para assentar o cascalho. 

Também foram criadas 

bacias para o escoamento 

da água no período da 

chuva. Outra 

preocupação foi o 

cascalho. “Tivemos que 

comprar o cascalho em 

Goiás. A empresa possuía 

todas as licenças 

necessárias. Conseguimos 

negociar um ótimo preço. 

Isso só foi possível pela 

união de todos”, declara 

Maria José Feitosa.

 

NOVA SEDE 

DA AETOR NO 

ALPHA CENTER  

 

A Associação de 

Empreendedores do 

Tororó – AETOR terá 

nova sede no Alpha 

Center. Até o final do 

ano os associados 

terão uma sala para se 

reunir e tratar de 

assuntos internos do 

Tororó.  

A decisão de trazer a 

Aetor para dentro do 

bairro foi da nova 

diretoria, que entende 

que é necessário estar 

próximo da 

comunidade e 

participar das 

demandas, ajudando 

e propondo soluções 

para os problemas 

enfrentados por todos. 

O local foi escolhido 

por ser área central do 

bairro. Essa é uma 

gestão comprometida 

com transparência e 

bem estar dos seus 

associados.  
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