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GDFPresente
Foto: Polo Leste - Limpeza da área e demarcação onde será

pavimentado o trecho que liga a Avenida Brasil à DF-001, no Itapoã



POLO CENTRAL

✔ Foram coletados das ruas cerca de 18
caminhões de inservíveis
✔ Faixas irregulares foram retiradas de
circulação
✔ Limpeza de 90 bocas de lobo
✔ Duas toneladas de massa asfáltica no tapa-
buraco

SUDOESTE

CRUZEIRO

Ações de 28/09 a 02/10:

Ações de 05 a 09/10:

✔ 62 toneladas de entulho recolhidas
✔ Três toneladas de massa asfáltica no
tapa-buraco

Podas de árvores, limpeza com varrição e
coleta de folhas secas na quadra
poliesportiva da quadra 601 do Cruzeiro
Novo e reparos na rede de esgoto da
administração regional foram algumas das
ações do Polo. 

Uma parceria possibilitou a construção de uma calçada de 48
metros quadrados no condomínio do bloco B da quadra
1303 do Cruzeiro Novo. A comunidade doou o cimento, a
administração regional cedeu a mão de obra e o GDF
Presente disponibilizou as máquinas.

SCIA No primeiro dia do Polo, foram recolhidas cerca de 72
toneladas de entulhos e inservíveis - guarda-roupas,
sofás, mesas e restos de materiais de obras deixados
nas ruas. Também, 97 pneus. A ação eliminou possíveis
focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. 

✔ Recolhidas 156 toneladas de entulho e inservíveis,
sendo 171 pneus
✔ 3.06 toneladas de massa asfáltica no tapa-buraco

Ações de 13 a 16/10:



POLO CENTRAL ADJACENTE I
VARJÃO

O Polo Central Adjacente I
ficou no Varjão até o dia 2
de outubro e reforçou o
trabalho de limpeza da
Administração Regional. 

✔ De 01 a 09/10 foram retiradas 100 toneladas de
entulho 
✔ Fresagem, pintura de meio-fio, recolocação de
parada de ônibus e equipe do SLU fazendo mutirão
de limpeza.

Limpeza geral da fonte que fica
na entrada da cidade

Em média, são recolhidas 15 toneladas por dia de resíduos no Varjão. Ao
final do mutirão foram retiradas 106 toneladas de entulho e inservíveis.

PLANO PILOTO

LAGO NORTE

As ações do Polo priorizaram a Vila Planalto. O trabalho
começou fazendo a limpeza e manutenção nas cinco praças
da Vila, com podas de árvores, fresagem, pintura de meios-
fios, retirada de entulhos e inservíveis, varrição e roçagem.
Com o apoio da Vigilância Ambiental, as praças passaram
por desratização, sanitização com carro fumacê e inspeções
contra possíveis focos de dengue. A CEB fez manutenção da
iluminação. A limpeza se estendeu para demais locais.

A zona cívico-administrativa continuou recebendo
ações, como o recapeamento asfáltico em frente
ao Palácio do Itamaraty.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

✔ Na operação Buraco Zero foram aplicadas 22
toneladas de massa asfáltica nas ruas 3, 3B, 4, 4C, 6,
7, 10 e 10B. Do dia 13 a 15/10 foram fechados 2.118
buracos identificados pela administração regional
✔ O serviço de poda de árvores resultou em 40
toneladas que foram recolhidas
✔ Recolhimento de 110 toneladas de entulho e
inservíveis em vários pontos

O Estádio da Metropolitana recebeu cuidado especial.
Foi feita a manutenção das arquibancadas com capina,
roçagem e limpeza dos cinco níveis de concreto. A
parte superior das calçadas foi reformada. As
arquibancadas de concreto, as escadas e a quadra
poliesportiva, que integra o complexo do estádio,
foram pintadas.

De 05 a 09/10, foi feita
revitalização de vários
equipamentos públicos e locais
da cidade. As ações incluíram
manutenção de bocas de lobo;
limpeza, capina e varrição de
parquinhos; pintura da avenida
principal pelo SLU; poda de
árvores; entre outras.

NÚCLEO BANDEIRANTE

Ações de 13 a 16/10:

VICENTE PIRES

O mutirão incluiu outros serviços como
recolhimento de 60 toneladas de entulho e
inservíveis e poda de árvores.

CANDANGOLÂNDIA

Levantamento de meios-fios e revitalização da
praça na avenida principal

Instalação de duas placas e faixas
para melhorar a segurança na via
marginal da EPTG 



POLO SUL
GAMA

SANTA MARIA

Na segunda semana de trabalho na cidade
foram usadas 16 toneladas de massa asfáltica e
retiradas 110 toneladas de entulho. 

✔ Foram recolhidas 40 toneladas de entulho 
✔ 14 toneladas de massa asfáltica usadas na
recuperação das vias

O destaque foi a desativação de três lixões ao longo
da DF-290. O mutirão recolheu o lixo, depois cavou
uma vala e colocou pneus para criar uma barreira e
impedir o acesso de carros e caminhões. Os pneus
foram semienterrados na terra para evitar o
acúmulo de água das chuvas e, consequentemente,
a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Ações de 05 a 09/10:

Na semana de 05 a 09 de outubro, o Polo Sul continuou trabalhando na
operação buraco zero no Gama. Foram usadas 70 toneladas massa asfáltica na
recuperação da malha viária da cidade.

Grande
quantidade
de pneus

recolhidos

RECANTO DAS EMAS

Retirada de entulho em  Água
Quente, onde foi feito grande

mutirão de limpeza
Terraplanagem

✔ Foram recolhidas 80 toneladas de
entulho em Água Quente
✔ 13.80 toneladas de massa asfáltica
usadas em tapa-buraco no Recanto e
33 toneladas no Gama
✔ Lavagem de paradas de ônibus,
desobstrução de manilhas para
passagem de águas das chuvas e
limpeza das ruas de Água Quente

Ações de 13 a 16/10:



POLO NORTE

✔ No Buraco Zero, a Administração utilizou 17.900
toneladas de massa asfáltica na semana de 01 a 06/10
✔ Em 10 dias na cidade, o GDF Presente recolheu 1.440
toneladas de entulho
✔ Patrolamento em todas as ruas que não são
asfaltadas do Residencial Mestre D’Armas II
✔ Patrolamento e ajustes de vias sem pavimentação e
construção de saídas de águas pluviais no Núcleo Rural
Agrovale

PLANALTINA

SOBRADINHO

✔ 17.800 toneladas de massa asfáltica no Buraco Zero
✔ 360 toneladas de entulho e lixo verde foram recolhidas

Ações de 07 a 13/10:

Limpeza, nivelamento e
preparo para a finalização da
galeria de águas pluviais na
Avenida Pará, no Setor
Tradicional

Patrolamento e ajustes
de vias sem

pavimentação na DF
247, Rota do Cavalo

Retirada de
Galhadas no

Setor de
Expansão

Tapa-buraco nos
condomínios do Canela de
Ema, próximo à DF 150.
Foram 10 toneladas de
massa asfáltica.

SOBRADINHO II

✔ 30 toneladas de massa asfáltica no Buraco Zero
✔ 200 toneladas de espurgo de brita para ajustes de vias sem
pavimentação na travessa 02 da Rua 00 do Setor Lago Oeste
✔ 100 toneladas de entulhos retirados na Avenida Contorno e
Vila Buritizinho
✔ Fresagem de asfalto nas quadras QMS 07, 13, 32, 47, 09, 11,
05 e 07 na área central 

Ações de 13 a 16/10:



POLO LESTE
ITAPOÃ

De 28/09 a 02/10
foram recolhidas 240
toneladas de entulho
e inservíveis.

De 5 a 9 de outubro, a ação de limpeza
resultou em 180 toneladas recolhidas de
entulho e inservíveis.

PARANOÁ

Para ajudar a população no
período de secura, uma caminhão-
pipa molhou a quadra 318 do
Condomínio Del Lago.

SÃO SEBASTIÃO

Limpeza de bocas de lobo Operação tapa-buraco
Limpeza de entulho na 

Vila do Boa

✔ 11,5 toneladas de massa asfáltica aplicadas no Buraco Zero
✔ 216 toneladas de entulho foram recolhidas de transbordos irregulares

Ações de 13 a 16/10:



 POLO OESTE

Recuperação de estrada vicinal no núcleo Rural Boa
Esperança, com a eliminação de uma erosão de 12 metros
de profundidade.

✔ Operação Buraco Zero, limpeza de áreas públicas, desobstrução
de bocas de lobo, poda de árvores e manutenção de estradas rurais
✔ Foram aplicadas 20.52 toneladas de massa asfáltica na
restauração de 132 buracos na EQNO 1/3, 2/4 e QNO 16 conjunto 32
✔ Na Feira do Produtor, as equipes utilizaram sete toneladas de
massa asfáltica para tapar 32 buracos

CEILÂNDIA

Ações de 02 a 15/10:

Poda de árvore na
avenida M1 Sul. O
serviço foi feito
pela Novacap e
CEB e ocorreu em
outros locais.

Limpeza e manutenção de
bocas de lobo na QNP 14 e

EQNP 32/36

De 5 a 9 de outubro, 227 toneladas de
entulho foram recolhidas nas vias da
Região Administrativa (RA).



GDF Presente e Administrações trabalham pela
melhoria de estradas

A Administração Regional de São Sebastião
recebeu cerca de 50 toneladas de expurgo de
brita para recuperar as vias do Capão
Comprido, Morro da Cruz, Zumbi dos
Palmares, do Bela Vista e do Residencial
Vitória. O material, que será usado na
compactação das vias, foi doado por uma
pedreira e transportado pelas equipes do
Polo Leste do GDF Presente. 

E o ajuste das vias sem pavimentação começou
na Travessa 2 do Lago Oeste, na região
administrativa de Sobradinho II. Inicialmente
serão colocadas 200 toneladas de expurgo de
brita. As equipes do Polo Norte também
iniciaram limpeza das bacias de contenção, a
construção de saídas de águas pluviais e o
abaulamento da pista – que é fazer curvatura
nas bordas da via, conduzindo as águas da
chuvas para fora dela.

Área rural

O expurgo de brita é um produto composto de
pedra britada em tamanhos variados misturado com
argila, areia e outros resíduos resultantes do solo e
vegetação removidos na preparação do terreno.

De acordo com Ronaldo Alves, coordenador do Polo Norte do GDF Presente e
responsável por atender o Lago Oeste, os ajustes de vias sem pavimentação
ganham muito em qualidade do acabamento e durabilidade do serviço
quando é possível aplicar as coberturas.



O Parque Recreativo Sucupira, integrante do cinturão verde da região administrativa
de Planaltina, está recebendo uma força-tarefa de revitalização. As ações previstas
incluem pavimentação de pista de acesso para veículos, implantação de meios-fios,
calçamento para pedestres, reparo e complementação de alambrado e instalação de
contêiner para lixo, além de reformas no Ponto de Encontro Comunitário (PEC), no
circuito de musculação, no parquinho infantil, nas quadras poliesportiva e de vôlei e
na pista de skate. Também fazem parte desse pacote consertos nos banheiros,
roçagem, poda e retirada de entulho.

Força-tarefa para revitalizar os parques
Sucupira, Jequitibá e Ermida Dom Bosco

Equipe do Polo Norte do GDF Presente
ajudou na remoção de raízes de
árvores, transporte e espalhamento
de areia como base para a instalação
do pavimento intertravado no Parque
Ecológico Jequitibá, em Sobradinho.

A ação Força-Tarefa nos Parques é articulada pela Secretaria de Governo,
Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Brasília Ambiental e outros
órgãos, com foco na revitalização e conservação das unidades distritais
ecológicas e de lazer. O GDF Presente colabora com a Força Tarefa nos
Parques, cedendo maquinários, mão-de-obra, e a realização de serviços.

A Ermida Dom Bosco passou por ampla
revitalização em agosto e contou com o
Polo Central Adjacente I em diversas ações
como capina, retirada de entulho, limpeza,
pintura, melhoria do acesso para pessoas
com necessidade especial. A força-tarefa
está de volta ao local, com a Novacap, para
construir rampa de acessibilidade.

Parques



Equipe de Secretaria Executiva das Cidades
está visitando as administrações regionais
para orientar sobre a elaboração do Plano de
Ocupação nas cidades, conforme previsto no
Decreto nº 39.769/2019, que dispõe sobre a
regulamentação da atividade de comércio ou
prestação de serviços ambulantes em vias,
ônibus, metrô, estacionamentos e
logradouros públicos do Distrito Federal.
No documento, as administrações regionais
indicam e classificam as áreas públicas
destinadas aos ambulantes, bem como os
logradouros públicos nos quais, em razão de
sua relevância histórica, cultural, econômica
ou social e segurança pública, não deve ser
permitida, em nenhuma hipótese, a atividade
de comércio ambulante.
A equipe já esteve nas administrações de
Sobradinho, Cruzeiro e Riacho Fundo II.

No dia 8 de outubro, equipe da Subsecretaria de Mobiliário Urbano e servidores da
Administração Regional do SIA fizeram levantamento da quantidade de ambulantes que
trabalham na cercania da Feira dos Importados, no SIA, e quais os produtos
comercializados. Foram mapeados 55 trabalhadores. 

Mobiliário
Móvel

Levantamento de ambulantes no SIA

SECID orienta administrações a elaborar Plano de
Ocupação

No Riacho Fundo II, a administradora
regional, Ana Maria da Silva,  abriu a
reunião para tratar do Plano de Ocupação

Sobradinho Cruzeiro



Foi instalado um ponto do Reciclotech na Estação
Rodoviária, próximo à Administração. Trata-se de um
ponto para descarte de resíduos e eletrônicos -
equipamentos inutilizados ou obsoletos, feitos com
metais perigosos de difícil degradação, que podem causar
graves problemas ambientais caso sejam descartados de
modo incorreto. Esses materiais serão reciclados e
doados a escolas, bibliotecas e outros pontos de interesse
público.  

Rodoviária

O que pode ser descartado? 

Ponto de coleta de resíduos eletrônicos

Os frequentadores da rodoviária poderão descartar computadores, impressoras,
celulares e tablets, televisores, câmeras, eletrodomésticos, pilhas e baterias, fios,
cabos, eletrônicos em geral.

Idealizado pela Secretaria
de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti), o projeto
inovador é gerido pela
Programando o Futuro,
Organização da Sociedade
Civil (OSC) com mais de 20
anos de experiência no
ramo. 



A ação social, promovida pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres com
apoio do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil (CMCBr), foi no dia 7. A instituição
existe há mais de dez anos, sem fins lucrativos, suprapartidário e não religiosa e faz
um trabalho de proteção e acolhimento para mulheres e meninas em qualquer
situação de violência.

Todos os anos o Outubro Rosa e o Novembro Azul são feitos em postos de saúde com
todo preparo de equipe médica. Esse ano, por consequência da pandemia, o
Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil decidiu realizar suas ações na estação
Rodoviária. 
Pela manhã o CMCBr fez a entrega de kits contendo dois preservativos femininos e
um masculino, uma lixa de unha, um panfleto informativo, álcool em gel e uma
máscara para uso pessoal na pandemia.
O evento foi acompanhado pelo Administrador da Rodoviária e Área Central de
Brasília, Josué Martins, que apoiou a causa e disponibilizou a plataforma para mais
ações do Outubro Rosa.

Rodoviária do Plano Piloto recebeu o Ônibus da Mulher

As unidades móveis são ônibus adaptados e equipados com salas de
atendimento e toda estrutura necessária ao acolhimento das mulheres

Com informações da Ascom da UARB
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