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ATUALIZAÇÃO DAS OBRAS
ESTRUTURANTES DA CIDADE DO PARANOÁ



Revitalização da Avenida Principal do
Paranoá

Todas as calçadas e o canteiro
central da Avenida Paranoá foram
reformados, sendo que o projeto
executado na obra privilegiou o
pedestre, com espaços largos e
acessibilidade. A reforma custou
R$ 16 milhões e já está 70%
executada. Foram gerados 150
empregos. Mais de 65 mil pessoas
que transitam pelo local
diariamente serão beneficiadas. O
governo também investiu R$ 256
mil na instalação de oito pontos
de encontro comunitários (PECs).

A obra da Avenida Paranoá
também privilegiou o lazer de
adultos e crianças, com a reforma
da Praça Central da cidade. Além
de piso novo, a fonte, que estava
desativada, passou por obras e
voltou a funcionar. Também foi
instalado um parquinho para
pessoas com deficiência (PcD) e
reformado o parque infantil.



Obra foi projetada prevendo a construção de calçadas largas, para
resgatar nos moradores o antigo hábito de andar pela cidade | Fotos:
Joel Rodrigues/Agência Brasília



Em termos de mobilidade, o Paranoá
ganhou outra importante obra, além
da reforma da avenida. O viaduto que
liga a cidade ao vizinho Itapoã está
com 40% da obra executada. O
investimento é de R$ 33 milhões,
sendo que 400 empregos foram
gerados. A nova passagem
substituirá o balão de entroncamento
das rodovias DF-001 e DF-015,
sentido Barragem do Paranoá.

Viaduto
Paranoá/Itapoã



A obra da duplicação da rodovia
DF-250 está quase finalizada. A
terraplanagem e a pavimentação
do trecho de 5,3 km foram
concluídas e, agora, ocorre a
instalação das sinalizações vertical
e horizontal, meios-fios, drenagem
e ciclofaixa. O trecho localiza-se
entre a Estrada Parque Contorno
(DF-001) e a Estrada Parque
Tamanduá (DF-015), indo até o
acesso ao Núcleo Rural de
Sobradinho dos Melos.

Coordenada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a
intervenção viária mobilizou R$ 12.157.549,20,
gerou 70 empregos e deve beneficiar cerca de
30 mil motoristas que circulam pelo local
diariamente. O primeiro trecho da obra, com
extensão de 3,3 km, foi liberado em 23 de
setembro. A entrega do restante da pista está
prevista para ocorrer até a segunda semana de
novembro.

DUPLICADO DA DF-250
 



Na área da

educação, o

Paranoá vai

ganhar a Escola

Técnica com 12

salas e

capacidade

para 2,4 mil

alunos. Segundo

o administrador,

Júnior Carvalho,

mais de 60% da

obra, que custou

R$ 12,3 milhões,

está concluída e

foram gerados

70 empregos.

Escola Técnica do Paranoá



CAMPO SINTÉTICO DO PARANOÁ

Em pouco mais de um ano de existência, o

programa RenovaDF já é um dos mais

conhecidos e requisitados pela população da

cidade. A iniciativa consiste na formação de mão

de obra nos ofícios de carpinteiro, jardineiro,

eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro por

meio da conservação do patrimônio público. De

julho de 2020 até agora, o programa qualificou

7.146 pessoas nos seus cinco ciclos realizados e

reformou 800 equipamentos públicos em todo o

Distrito Federal. A previsão para a sexta etapa,

que está em andamento, é que sejam formadas

1.900 pessoas.

O RenovaDF fez mais uma de

suas entregas, a do campo de

futebol sintético do Paranoá.

A obra contou com o trabalho

de alunos do 5º e do 6º ciclos.

O pessoal do 5º ciclo retirou o

piso velho e preparou o

espaço para o piso novo. Os

aprendizes do 6º ciclo

colocaram o piso novo, os

alambrados da quadra e

fizeram as arquibancadas.

Cada ciclo tem duração de

seis meses.


