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POLO CENTRAL

Balanço
-   140 toneladas de lixo recolhido

- 13,2 toneladas de massa asfáltica 

Operação tapa buraco, limpeza de boca
de lobo, remoção de entulho e

inservíveis.

SIA
Ações

Limpeza de boca
de lobo.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

Ação especial de limpeza e urbanismo
na rodoviária do Plano Piloto.

Balanço
- 104 toneladas de entulho 

recolhido

Retirada de entulho, revitalização de
estacionamentos e calçadas, 

roçagem, limpeza e desinfecção.

Lago Sul
Ações

Manutenção e limpeza da orla
do Lago Sul - EQL 06-08

Revitalização do Centro POP de
Brasília na 903 Sul

Desinfecção dos banheiros no
Deck Sul



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Balanço

Tapa buraco na Colônia
Agrícola de Samambaia

Vicente Pires

Sinalização do estacionamento
da Administração Regional.

Ações Retirada de entulho e inservíveis,
recapeamento, revitalização de

estacionamentos, pintura de
faixa de pedestre.

- 68 toneladas de entulhos e inservíveis
- 10,16  toneladas de massa asfáltica



POLO SUL

Balanço

Recanto das Emas

- 150 toneladas de entulho  
- 11 toneladas de massa asfáltica

Terraplanagem na área rural. 

Colocando manilhas na
área rural do Manjolo.

Recolhimento de entulho,
recuperação de estradas vicinais,
instalação de manilha para água

pluvial.

Ações



POLO NORTE

Balanço

Fercal

Planaltina

Terraplanagem e ajustes de 4 km
de via não pavimentada na

colônia agrícola e recreativa Vila
de Energia; lavagem  dos pontos

de ônibus; e recolhimento de
galhadas na Av. Independência.

- Recolhimento de 71 toneladas de entulho do
transbordo irregular às margens da DF-150, na
FERCAL
- Recolhimento de 126 toneladas de entulho
retirado dos transbordos irregulares próximo à
UNB 

Ações

Recolhimento de galhadas no bairro Boa Vista;
terraplanagem e compactação do solo para
implantação de bloquete na Rua do Mato; e

lavagem de todos os pontos de ônibus.

Ações



POLO LESTE

Balanço

São Sebastião

Recuperação de estradas rurais
de colônia agrícola em Nova
Camapuã - Km 35 da BR 251, e de
vias internas da Vila Rio São
Bartolomeu.

Pintura de sinalização do
estacionamento do comércio local

Tapa buraco no Bairro do 
São Francisco

- 138 toneladas de entulhos
recolhido



POLO OESTE

Ciclovia 2ª avenida norte - DF 459,
 ligação Samambaia/Ceilândia

Poda de árvore na EQNM 4-6 de
Ceilândia Norte

Sol Nascente e Pôr do Sol, Ceilândia e Samambaia 

Revitalização de várias ruas de acesso
em Sol Nascente e Pôr do Sol

Ações
Poda de árvore; tapa buraco; construção de

ciclovia e de calçada; recolhimento de entulho;
patrolamento, compactação e nivelamento de

rua; e limpeza de boca de lobo.

Tapa buraco em
Samambaia



POLO RURAL

Em parceria com equipe do
Polo Leste, recuperou
estradas rurais de colônia
agrícola em Nova Camapuã
- Km 35 da BR 251, e de vias
internas da Vila Rio São
Bartolomeu - região
administrativa de São
Sebastião.

De 1ª quinzena de junho

- 198,5 km de patrolamento
- 50 viagens de encascalhamento 

- 25 bolsões
- 173 bigodes

- 25,6 km de roçagem

Balanço
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Sanear

Foto: Ascom Águas Claras



Em Brazlândia, no dia 10,
foram feitas a desinfecção
dos ambientes internos e
externos da Administração
Regional da cidade, feira
central, rodoviária, Hospital
Regional e todas UBS.

Em Águas Claras, no dia 8 de junho, foram higienizados: estações do Metrô,
Administração Regional, praças, prédios, Batalhões da PM e Corpo de
Bombeiros, Posto de Vacinação, pontos de ônibus e de táxi, e o Fórum.

Na semana de 8 a 13 de junho, o
Sanear DF passou por Águas Claras,
Brazlândia, Lago Sul e realizou
ações pontuais em diversos locais
do DF.



Rodoviária do Plano Piloto

Administração Regional de
 Taguatinga

No Lago Sul, o Sanear DF passou por igrejas,
escolas, postos de saúde, e outros locais.

Edifício Anexo do Buriti

 Centro de convivência na 
QNM 36-38, em Ceilândia

Outros locais 



Sanear DF

CRONOGRAMA
De 22 a 26 de junho

Ceilândia - 22/06
Sol Nascente e Pôr do Sol - 24/06

Taguatinga - 26/06

*Considerando o crescimento do número de casos confirmados com
a covid-19, o Sanear DF adotou nova estratégia para suas ações. O
cronograma seguirá com cidades previamente definidas, intercalando
um dia destinado para atender demandas emergenciais. 



Sanear
Dengue

Foto: Equipe Sanear Dengue



As equipes do programa Sanear Dengue
visitaram, de 8 a 12 de junho, as regiões
administrativas de Sobradinho, Ceilândia,
Santa Maria e Samambaia. Os agentes
inspecionaram um total de 6.109
reservatórios do mosquito  Aedes
aegypti nas quatro cidades.

Foram verificados mais de 1.500 imóveis, depósitos e comércios de Santa Maria.
Durante a vistoria em residências da cidade, as equipes verificam potenciais
focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika,
febre amarela e febre chikungunya.

Santa Maria



No dia 12, em Sobradinho, 21 agentes
visitaram 510 imóveis nas quadras 08 e 10,
além da Vila Dnocs. Desses, 112 foram
tratados.
Também, 2.053 depósitos foram
inspecionados, dos quais 175
necessitaram de tratamento.

No dia 9, 25 militares do Comando do Exército
fizeram a inspeção de 324 residências na QR
120. Na quarta-feira (10), com a participação do
Corpo de Bombeiros, foi a vez dos moradores
das quadras 400 receberem a supervisão e
orientação contra a dengue.

Ceilândia



Sanear Dengue

CRONOGRAMA
De 22 a 26 de junho

Fercal - 22/06
Vila Planalto - 23/06

Riacho Fundo I - 24/06
Arniqueira - 25/06
Taguatinga - 26/06



Covid-19
PEC's isoladas e Máscaras



Equipe da Secid/Segov colaborou
no isolamento dos Pontos de

Encontro Comunitário nas
cidades. 

Outra medida adotada pelo GDF para combater
a Covid-19, foi a determinação de isolamento
dos Pontos de Encontro Comunitário (PEC) em
todas as cidades. 



De 7 a 14 de junho, equipe da Secid/Segov
distribuiu mais 42 mil máscaras. 

15 mil máscaras foram entregues
na W3 Sul. A ação aconteceu no
dia 11 de junho, quando a avenida
teve o trânsito fechado para
ônibus e automóveis, e foi
liberada para recreação ao ar
livre. Nova distribução ocorreu no
domingo, dia 14.  

Foto: Joel Rodrigues / Agência Brasília



É tempo de ação!
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Foto: Polo Central Adjacente 1 do GDF Presente coordena ação de limpeza no Deck Sul


