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Estou aqui para trazer um abraço muito especial a todos os servidores
públicos do Distrito Federal e, de maneira muito especial, a todos os
servidores públicos da nossa SEGOV, incluindo a Secretaria Executiva
de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas, a
Secretaria Executiva das Cidades, as nossas administrações regionais,
as equipes que trabalham na coordenação do GDF Presente, e de
todos os programas de Governo. Meus cumprimentos! 
Quando a gente está na função pública, independe se você é efetivo ou
nomeado para um cargo de confiança. O importante é que cada um
de nós fazemos do nosso dia a dia um trabalho de dedicação ao
próximo, dedicação ao cidadão, dedicação à nossa cidade. Então eu
vejo os servidores públicos como todo esse conjunto de pessoas que
trabalham em prol da nossa cidade, em prol das políticas públicas,
sobretudo nas áreas mais difíceis como segurança, educação, saúde.
Nessa nossa área da Secretaria de Governo, esse trabalho que nós
fazemos de articulação com todos os órgãos, dando condições para
que o govenador e demais áreas de governo possam tomar as suas
decisões com absoluta tranquilidade, segurança jurídica,
transparência, impessoalidade, dentro dos princípios da boa gestão.
Então, recebam meu carinho, meu abraço, minha admiração a cada
um de vocês que são os servidores públicos do Distrito Federal. 

Dia do Servidor Público

Um abraço especial a todos
os servidores públicos da
nossa Secretaria de
Governo.

José Humberto Pires
Secretário de Estado de

Governo do Distrito Federal



   Dentro das diversas atividades
desempenhadas no âmbito desta
Secretaria, a produção e a difusão de
um periódico como este sempre nos faz
refletir sobre temas importantes que
possam ser objeto de destaque. Esta
edição não foi diferente. Em que pese a
importância dos serviços prestados e do
volume de ações desenvolvidas ao
longo do ano, consideramos de
fundamental importância registrar o
“Dia do Servidor Público" como data a
ser comemorada por representar a
mola propulsora da máquina
administrativa, destinada a prover o
Distrito Federal das medidas e soluções
necessárias à melhoria da qualidade de
vida de todas as pessoas que aqui
residem, trabalham ou visitam, sendo
esses profissionais que muitas vezes
não são conhecidos, mas, por certo, têm
o seu trabalho e o seu valor profissional
reconhecidos pela população e
autoridades gestoras do governo.
Motivo pelo qual rendemos
homenagens, felicitando-os por esta
importante data conquistada. 

       Homenagear aos meus pares nessa
data que nos representa é um
privilégio, diante de tanta dedicação,
qualificação e capacidade que o quadro
dos servidores públicos do Distrito
Federal demonstra diante de cada
demanda da sociedade para o atual
Governo Ibaneis.
Sabemos também que os nossos
desafios são diários, pois, a busca por
uma Gestão Pública eficiente e eficaz,
nem sempre está aliada a um
reconhecimento profissional, mas que
a nossa responsabilidade enquanto
servidor público é maior e faz com que
o privilégio de ser um agente de
transformação da sociedade e do
Estado seja o motivador diário dos
nossos propósitos de vida. 
Sou imensamente grata, por poder
compartilhar desse privilégio de ser
servidora pública com vocês! Parabéns
pelo nosso dia!

Meire Mota
Secretária Executiva de

Acompanhamento e Monitoramento
de Políticas Públicas

Valmir Lemos 
Secretário Executivo das Cidades



GDFPresente
Foto: Polo Central colabora na manutenção de horta comunitária no Guará



POLO CENTRAL

✔ Limpeza geral nas quadras
pares do Guará II e no Setor Lúcio
Costa;
✔ Operação tapa-buraco;
✔ Recolhimento de 20 caminhões
de entulho do Kartódromo;
✔  Roçagem em frente ao Ginásio
do Cave;
✔ Substituição de meios-fios na
QE 02 do Lúcio Costa.

Guará Ações de 19  a 26/10 no Guará I
e II, Setor Lúcio Costa e SOF Sul:

SIA

✔ Foram retiradas 221,5 toneladas de entulho na
Feira dos Importados e em todo o SIA;
✔ Limpeza e desobstrução das vias públicas;
✔ Reparo e substituição de oito metros de meio-
fio;
✔ Quatro toneladas de massa asfáltica na
operação tapa-buraco. 

Ações de 26 a 29/10:

Desobstrução de bocas
de lobo, capinagem e
nivelamento de meios-
fios na quadra 2 do
Setor de Oficinas Sul

Recolhimento de
entulho na  QE 09

✔ Recolhidas 350 toneladas de entulho; 
✔ 6,74 toneladas de massa asfáltica na
recuperação das vias.

A Feira dos Importados passou por uma série
de melhorias como limpeza, revisão da
iluminação, poda de árvores, roçagem, tapa-
buraco, entre outras. O ponto de táxi da feira
também recebeu manutenção. Vinte e uma
bocas de lobo foram desobstruídas nas
redondezas.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

✔ Poda de árvores nas Asas Sul e Norte;
✔ Recolhidas 12 toneladas de lixo verde (galhadas,
restos de podas e folhas em geral) e de inservíveis das
entrequadras 700/900 da Asa Norte;
✔ Limpeza de bocas de lobo e poda de árvores na W3 Sul; 
✔ Recolhimento de 160 toneladas de entulho. O Setor de 

LAGO SUL

PLANO PILOTO

Os 16 quilômetros de extensão do Eixo Monumental,
em ambos os sentidos, foram limpos. Equipes
retiraram materiais de origem orgânica, como terra,
folhagem e pequenos animais, e itens
industrializados, de difícil decomposição, das saídas
de água pluviais.Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Ações de 17 a 22/10:

✔ 36.718 toneladas de massa asfáltica. Um dos locais que recebeu operação tapa-buraco
foi em frente à Biblioteca Central da UNB, com 3,6 toneladas de massa. 

Embaixadas Norte foi uma das áreas que recebeu a limpeza;

Poda alta e baixa de árvores, limpeza de bocas de lobo, reposição de tampa de bueiros,
tapa-buraco, limpeza de calçadas, substituição de meios-fios, desobstrução de valas para
o escoamento de água e roçagem da grama foram ações do Polo na região
administrativa. 

✔ Limpeza de calhas para escoamento de água
Pluvial na SMDB 15/16;
✔ Tapa-buraco em vários endereços;
✔ Limpeza de lixo verde de calhas da QI 25 a 29;
✔ Na QL 14, três tampas de bueiros foram reconstruídas
e 20 bocas de lobo revitalizadas;

Ações de 26 a 30/10:

✔ Em dois dias foram recolhidas 64 toneladas de entulho no Parque Ecológico Bernardo Sayão.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

✔ Recolhimento de 347 toneladas de entulho e
inservíveis em vários pontos;
✔ Poda de árvores; 
✔ Operação tapa-buraco;
✔ Revitalização de paradas de ônibus;
✔ Desobstrução de oito bocas de
 lobo no conjunto 4;
✔ Limpeza do Parque do Areal.

ÁGUAS CLARAS

Ações de 26 a 29/10:

ARNIQUEIRA

Após a preparação com fresagem,
foram aplicadas seis toneladas de
massa asfáltica na Rua das
Pitangueiras. A operação tapa-
buraco aconteceu em outros
locais. 

Revitalização e limpeza
de praças e parques

✔ Recolhimento
de 375 toneladas

de entulho e
inservíveis.

Foi feito um mutirão
de limpeza em Águas
Claras, com varrição e
recolhimento de lixo
verde e de entulho.
Algumas praças e
parques foram
revitalizados com
troca de bancos,
tampas de boca de
lobo e lixeiras; além
de poda de árvores.
Dezoito paradas de
ônibus foram
higienizadas.

Terraplanagem de
campo de futebol,
na Vereda da Cruz



POLO SUL

Ações de 19 a 23/10:

✔ Foram recolhidas 17 toneladas de entulho e
inservíveis no Riacho Fundo II;
✔ 77 toneladas de entulho no Recanto das Emas;
✔ 40 toneladas de entulho em Água Quente;
✔ 23.500 toneladas de massa asfáltica no Gama.

RIACHO FUNDO e RIACHO FUNDO II

O Polo Sul encerrou duas semanas de trabalho no
Setor Habitacional de Água Quente, com foco na
recuperação das vias sem asfalto. As ruas de terra
foram patroladas para o nivelamento e receberam
uma espécie de brita feita com entulho reciclado na
Unidade de Recolhimento de Entulho (URE), do SLU.
Um total de 32 caminhões desse material foi usado
na recuperação das vias.  

✔ Foram recolhidas 14 toneladas de entulho de Riacho
Fundo; 
✔ 61.900 toneladas de entulho retiradas da Diretoria
de Obras da Administração Regional e das ruas de
Riacho Fundo II; 
✔ 15.30 toneladas de massa asfáltica usadas em tapa-
buraco no Gama.

Ações de 26 a 29/10:

Recuperação de
estacionamento
no  Riacho Fundo

II

O Polo Sul manteve
equipes trabalhando
simultaneamente no
Riacho Fundo, Riacho
Fundo II e Gama.



POLO NORTE

✔ Patrolamento e ajustes
em seis quilômetros de vias
sem pavimentação na
Comunidade da Boa Vista,
sendo dois quilômetros na
comunidade Fercal 2 e
quatro na região do Córrego
do Ouro;
✔ 1.434 toneladas de
entulho foram recolhidas de
dois transbordos
irregulares.

✔  Limpeza do cemitério antigo;
✔ Poda de árvores;
✔  388 toneladas de entulho foram retiradas da
quadra 7 do Jardim Roriz.

FERCAL

PLANALTINA

Ações de 20 a 27/10:

Pavimentação de um
retorno próximo à
indústria de cimento
Tocantins, que dá acesso à
DF-150.

Em parceria com o SLU,
limpeza e pintura de
meios-fios na Comunidade
Engenho Velho, nas
margens da DF-150.

Antes da data prevista para chegar em Planaltina, dia 27, o
Polo Norte já estava contribuindo com melhorias para a
cidade, como a limpeza de bocas de lobo. Outra ação em
parceria com a administração regional é a manutenção
das estradas sem asfalto. Além do patrolamento, equipes
jogam agregado britado - uma espécie de brita parecida
com cascalho – para ajudar na compactação da terra e
evitar o surgimento de buracos.

Transporte de 700 toneladas
de material para ser usado na
manutenção das estradas sem
asfaltoO GDF Presente fica até 10/11 na cidade.

Confira algumas das ações até 29/10:



POLO LESTE

✔ Terraplanagem e ajustes de vias não
pavimentadas na área rural na DF-250;
✔ Poda de árvores;
✔ Limpeza do novo pátio de serviços da
administração regional.

JARDIM BOTÂNICO

✔ 165.000 toneladas de inservíveis e entulho
recolhidos dos bairros São Miguel e João
Cândido; 
✔ Quatro toneladas de massa asfáltica para
tapar buracos;

ITAPOÃ Ações de 26 a 29/10:

Ações de 19 a 23/10:

O sistema de captação da água das chuvas no bairro
Itaipu foi refeito, com a retirada de manilhas
quebradas e a colocação de mais cinco tubos de
concreto. A obra foi uma parceria entre a Novacap, o
Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), o
GDF Presente e a administração regional. 

✔ Limpeza das calhas, retirada de lixo das bocas de lobo, troca das tampas dos bueiros,
podas e recolhimento de galhos.

✔  282.000 toneladas de entulho
foram recolhidas de transbordos

irregulares.



 POLO OESTE
SOL NASCENTE E POR DO SOL

Rebaixamento do leito na
quadra 206, Setor
Habitacional Por do Sol.

Com apoio do SLU, de 16
a 30/10, equipes
retiraram 1,2 mil
toneladas de entulho
das ruas e áreas de
transbordo irregular. 

A cidade, que vem recebendo constantes obras de
infraestrutura, recebeu o reforço do GDF Presente que
ficou duas semanas agregando melhorias, entre as quais
um mutirão de limpeza. 

A avenida Trem Bão, no trecho 3,
foi totalmente lavada e teve os

meios-fios reconstruídos

O trabalho de
desobstrução das
galerias fluviais foi
iniciado na quadra 31,
próximo ao Condomínio
Pinheiros, com seis
bueiros recuperados.

Retirada de terra carregada pela
chuva

Restauração de
pavimento asfáltico

na Avenida das
Palmeiras, no

trecho 1. 



 POLO RURAL

  ✔  1.880 km de patrolamento
✔   1.576 viagens para encascalhamento 

✔   437 bolsões
✔  4.868 bigodes

✔ 145 km de roçagem mecânica 

Ações de 1º a 23 de outubro

Rodovia DF 001

Antes Depois

Estrada DF 445

Antes Depois



GDF Presente

As ações do GDF Presente são executadas pelos órgãos parceiros do programa e
integrantes da estrutura do Poder Executivo do DF. São eles: Novacap, SLU, CEB, Caesb,
DER, Detran, DF Legal, SESIPE, SEAGRI e as Administrações Regionais.

Polo Leste trabalha na construção de meios-fios e
melhora condições de treino para atletas

Em parceria com a administração regional, o
Polo Leste do GDF Presente está trabalhando na
instalação de 200 meios-fios para proteger uma
pista de atletismo em Itapoã. São 100 metros de
faixa que, com infraestrutura adequada, farão
muita diferença na vida de atletas que treinam
no local. Por lá já passaram diversos
competidores de atletismo com premiações sul-
americanas.

Os 200 meios-fios foram cedidos
pela Novacap e transportados pelo
GDF Presente 

Como as ocorrências que chegam com o período chuvoso no Distrito Federal são
o foco do GDF Presente, uma equipe de cada polo ficou de plantão no feriado
prolongado, de 30/10 a 02/11, para atuar com as administrações regionais no
atendimento de possíveis incidentes causados pelas chuvas.

Bocas de lobo

Desde agosto, ainda no período de estiagem, a manutenção e a
limpeza das bocas de lobo no DF são feitas por uma força-
tarefa coordenada pela Secretaria de Governo e executada
pelas equipes do GDF Presente e das administrações regionais,
com apoio da Novacap. 
O objetivo é desobstruir os bueiros e permitir que as águas
escorram livremente pela rede de drenagem de águas pluviais,
evitando, assim, alagamentos. Nesse período, cerca de 80 mil
bueiros foram limpos e desobstruídos, enquanto cerca de 90%
das 90 mil bocas de lobo já estão mapeadas pelas
administrações regionais em todo o DF.Manutenção na CNM

02, em Ceilândia

Cerca de 80 mil bueiros foram limpos e
desobstruídos

Com informações da Agência Brasília



Em comemoração ao primeiro
aniversário de Arniqueira, a
Administração Regional lançou o
projeto Parada Ecológica. Pela
iniciativa, 36 paradas de ônibus estão
sendo revitalizadas deixando a cidade
com uma nova paisagem.
O projeto traz uma temática social,
que visa conscientizar quanto à
educação ambiental e chamar a
atenção da população realizando as 

O Paranoá ganhou um presente de aniversário
dos Correios. A cidade, que completou 63 anos
em outubro, e não tem nenhuma agência da
empresa, recebeu o locker – espécie de armário
inteligente e exclusivo para entrega de
encomendas. Inaugurado na sede da
Administração Regional, os moradores da
região poderão receber suas encomendas com
mais facilidade e retirá-las pessoalmente no
primeiro locker em funcionamento do país.

Cidades Parada Ecológica em Arniqueira

O Projeto recebeu apoio da equipe do
Polo Central Adjacente II do GDF

Presente
pinturas das paradas de ônibus
utilizando-se da técnica grafite,
contendo mensagens e imagens que
mostram a importância da
preservação da biodiversidade local
com reflexos positivos à qualidade de
vida dos moradores. Assim, estão
sendo grafitadas figuras de espécies
da flora e fauna do Cerrado.

Paranoá tem o primeiro "locker" do país



O cruzamento entre as quadras 506/706 e 507/707 da W3 Sul está aberto ao trânsito de
veículos desde domingo (25), dia de funcionamento do Viva W3. A medida tomada pela
Secretaria de Governo e o Departamento de Trânsito (Detran) permitiu o acesso das
quadras superiores da Asa Sul às 300 e 100, sem bloquear o funcionamento da via
voltada à prática de esporte e lazer aos domingos e feriados.
A interrupção do trânsito de veículos entre as quadras 503/703 e 515/915 Sul – e o desvio
das rotas do transporte coletivo para as vias W4 e W5 Sul, das 6h às 17h – foi uma medida
destinada a abrir mais um espaço de recreação para a população durante a pandemia.

O projeto, desde o início, foi construído com a participação de toda a
comunidade. Foi uma experiência e, assim como as experiências, está
sujeita a ajustes quando se mostram necessários atendendo as
mudanças de cenários”, explica a secretária executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas, Meire Mota.

Avenida tem cruzamento liberado para
carros  aos domingos

Viva W3

O Viva W3 foi lançado em junho deste ano e, entre outras ações do
GDF, faz parte do projeto de revitalização da mais tradicional avenida
comercial de Brasília. Parte da avenida já passou por obras de
restauração e todo o restante já teve o projeto de reforma licitado e
aprovado.

Arte: Divulgação/Detran

Para garantir a
segurança de quem
transita pela via, o
Detran preparou
uma campanha

educativa e reforçou
o efetivo no

cruzamento onde o
trânsito de veículos

foi liberado.

Com informações da Agência Brasília



Legal
Feira

Lavagem do estacionamento da Feira da Torre de TV



O  GDF Presente e a Novacap fizeram uma
limpeza geral na Feira de Artesanato da
Torre de TV.  As equipes ficaram por duas
semanas lavando com jatos de água e sabão
os banheiros, estacionamentos, blocos e a
área de alimentação.
A cada dia, 32 mil litros de água,
armazenada em dois caminhões-pipa do
Polo Central Adjacente I, foram usadas na
ação que incluiu a limpeza da rede de águas
pluviais.

FEIRA LEGAL Feira de Artesanato da Torre de TV 
recebeu lavagem completa

Os jardins ao redor da feira foram cuidados
pela equipe de jardinagem da Novacap. 

A ação é do Feira Legal, que cuida da
revitalização e melhorias das feiras
permanentes do Distrito Federal. A
execução do programa conta com a
parceria do BRB que, recentemente,
fez a pintura de toda estrutura da
Feira de Artesanato da Torre de TV. 

A Feira Permanente de Sobradinho será a
próxima unidade a receber as ações do Feira
Legal para uma limpeza completa.



A Subsecretaria de
Mobiliário Urbano tem
conduzido os trabalhos do
Grupo Executivo criado pelo
Decreto nº 41.355, de 16 de
outubro de 2020, visando
propor atualização na
legislação de feiras do
Distrito Federal.

Mobiliário Urbano Grupo Executivo debate atualização das
normas de feiras do DF

Dentre os pontos que têm recebido
atenção do colegiado, destacam-se
o regramento para emissão do
termo de ocupação, arrecadação do
preço público e regularização da
ocupação de área pública.
Pelo decreto, o grupo deve
apresentar minuta de projeto de lei
até o dia 15 de novembro de 2020.

As reuniões do Grupo Executivo são
semanais

Composto por seis secretarias e duas empresas públicas do DF, o colegiado tem
convidado os representantes dos feirantes para enriquecer o debate e contribuir
na elaboração de proposta de uma nova legislação, alinhada às necessidades da
gestão pública e aos anseios da categoria. 

AMBULANTES

No último dia 21, representantes do Sindicatos
de Ambulantes do Distrito Federal estiveram na
Secretaria Executiva das Cidades para tratar da
atualização da legislação da categoria. Eles
solicitaram o apoio da pasta para propor uma
nova norma, com mais benefícios para os
ambulantes.



Continuam as ações de reforma e manutenção do Parque Sucupira, em Planaltina.
Vários órgãos do GDF estão unidos no Projeto SOS Parque, que está fazendo uma
força tarefa para revitalizar o local.

Força-tarefa 
nos Parques Parque Sucupira está ficando de cara nova

Secretaria de Governo, IBRAM, DER,
Novacap, SLU, Administração de
Planaltina, Secretaria de Segurança
Pública e DETRAN estão unidos na
missão de executar diversas tarefas
no Parque Sucupira. Dentre as ações
estão: Poda de árvores, roçagem,
manutenção dos parquinhos e PEC’s,
drenagem pluvial das quadras e
troca de areia. 

A entrada do Parque está sendo
reformada, com alargamento da pista,
que está sendo totalmente refeita pelo
DER e beneficiará, também, a UBS do
Parque Sucupira.

Pintura e manutenção
do circuito inteligente

Pintura e manutenção
da pista de skate

Pintura e manutenção do
banheiro coletivo
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