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Polo Norte - recapeamamento feito pelo
DER em trecho da DF 205 



GDFPresente
Foto: Polo Central Adjacente I recolhe placas danificadas por atos de

vandalismo no Plano Piloto



POLO CENTRAL

✔ Recolhimento de 21 toneladas de
de entulho, lixo verde e inservíveis; 
✔ Jardinagem em rotatórias;
✔ Mapeamento de buracos nas vias
para operação tapa-buraco;
✔ Retirada de faixas de publicidade
espalhadas pelos gramados;
✔ Substituição de calçadas e meios-
fios na SQSW 304.

SUDOESTE

Ações de 03 a 06/11:

CRUZEIRO

✔ Foram retiradas 90 toneladas
de entulho na região;
✔ 2,7 toneladas de massa
asfáltica para tapa-buraco no
Cruzeiro Velho e Novo;
✔ Poda de gramados e
vegetação espontânea.

Ações de 09 a 13/11:

Recuperação de quadra
esportiva na SQSW 100

O Polo Central trabalhou em parceria com a
administração regional nas ações de limpeza de
passeios públicos, praças, parquinhos, quadras
poliesportivas e campo de areia na SHCES quadras
101/103/105, 505, 507 e 711; coleta de inservíveis;
troca de placas de sinalização; tapa-buraco; poda de
árvores e recolhimento de faixas irregulares.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

✔ Roçagem de grama e dos matagais;
✔ 4.550 toneladas de massa asfáltica no tapa-
buraco;
✔ Poda de árvores;
✔ Ajuste da Caesb na quadra 02

VARJÃO

Ações de 03 a 06/11:

✔ Foram recolhidas 160 toneladas de lixo verde e entulho
em diversos endereços;
✔ Tapa-buraco com aplicação de 5.760 toneladas de
massa asfáltica;
✔ Poda de árvores e roçagem;

Ações de 09 a 13/11:

✔ Foi feita uma limpeza geral que resultou no
recolhimento de 128 toneladas de entulho no anel
viário e outras localidades. Uma das áreas limpas foi 

LAGO NORTE

o espaço de mil metros quadrados que vai abrigar a rodoviária da cidade. 

Nivelamento de baia
para implantação de

ponto de ônibus

Três toneladas de
massa asfáltica para

recuperar a rua da ML
09 conj 01

✔ Manutenção e conservação de águas pluviais em vários pontos;
✔ Os serviços de roçagem foram intensificados no Setor Habitacional Taquari.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

✔ Na operação tapa-buraco foram usadas quatro
toneladas de massa asfáltica;
✔ Recolhimento de 121 toneladas de entulho,
inservíveis e lixo verde;
✔ Capina; 
✔ Lavagem de ponto de ônibus;
✔ Recuperação de bueiros.

O foco das ações foi a limpeza e reforma
de paradas de ônibus. No conjunto 1 da
quadra 19 foi preciso recuperar um dos
pilares, pois a estrutura estava em
avançado processo de degradação, com
as ferragens expostas. A parada foi toda
pintada e cerca de oito sacos de folhas e
lixo foram retirados do local.

✔ Foram 269 toneladas de entulho e inservíveis recolhidos; 
✔ Duas toneladas de massa asfáltica para tapa-buraco.

PARK WAY

Ações de 09 a 13/11:

NÚCLEO BANDEIRANTE

Ações de
03 a 06/11:

Capina em frente à
administração

regional 

 Construção de
calçada na entrada
da Escola Classe 04 

✔ Também foram recolhidas 144
toneladas de entulho do Park Way. 



POLO SUL

Ações de 03 a 13/11:

✔ De 09 a 13, foram retiradas 145
toneladas de entulho;
✔ Manutenção e recuperação de
estradas rurais;
✔ Operação tapa-buraco;
✔ Poda de árvores;
✔ Retirada de árvore no CIL;

GAMA

Cerca de 20 quilômetros de estradas rurais foram recuperados
com ações de patrola e nivelamento. As equipes do programa
também construíram pequenas lombadas, barreiras e lagoas
para impedir que as águas pluviais danifiquem o caminho de
terra. Às margens das estradas, caixas de contenção, com
capacidade entre 50 mil e 100 mil litros, foram colocadas. A
ideia é criar um ambiente mais favorável para escoamento das
chuvas, sem erosões no trajeto. A melhoria contou com a ajuda
da comunidade que doou 30 toneladas de cascalho para ajudar
na compactação de trechos mais complicados. Terraplanagem na

Ponte Alta

Limpeza no Engenho
das Lajes, com a
retirada de 140

toneladas de lixo

Recuperação de erosão na
Avenida Contorno

Operação Buraco
Zero segue em

todos os setores,
com a meta de

recuperar a malha
viária da cidade

✔ Fechamento de lixão na Vila Roriz;
✔ Manutenção de bocas de lobo;
✔ Construção de calçadas, reposição e limpeza de canaletas, e
instalação de meio-fio na Avenida dos Pioneiros.



POLO NORTE

✔ 10 toneladas de massa
asfáltica foram aplicadas para
recuperar vias de Planaltina.

✔ Retirada de 600 toneladas de entulho, inservíveis e lixo verde;

PLANALTINA

Ações de 11 a 16/11:

Desde o dia 27 de outubro em Planaltina, o Polo Sul
continuou até o dia 10 de novembro com ações de
limpeza. ✔ 852 toneladas de entulho foram recolhidas
de transbordos irregulares do Jardim Roriz, Buritis 3,
Torre da Estância e Escola Classe 16.

Limpeza de bocas de lobo e manutenção
das tampas, no Arapoangas. Um trabalho
para prevenir alagamentos.

Manutenção das vias não pavimentadas do
setor Mansões do Amanhecer, com uso de
britas doadas pelo SLU para fazer
patrolamento.

SOBRADINHO

Retirada de galhadas ao redor
do Parque Jequitibás, em apoio

ao SOS Parques.

✔ Patrolamento e ajustes na estrada da Usina Bracal e DF 257;
✔ Lavagem e sanitização de 40 pontos de ônibus;
✔ Limpeza de bocas de lobo;
✔ Na Rota do Cavalo, quatro quilômetros de estrada rural
passaram por manutenção.



POLO LESTE

Limpeza na Feira do
Produtor no Parque

Agropecuário 

✔ Retirada de 363.500 toneladas de entulho e
inservíveis;
✔ Limpeza de canaletas e retirada de entulhos no
Parque Agropecuário;
✔ Recuperação de estradas na área rural de Capão
Comprido e no bairro Morro das Cruz, onde foram
colocadas 200 toneladas de brita;
✔ Manutenção de limpeza de bocas de lobo.

PARANOÁ

✔ 270.000 toneladas de entulho recolhidas dos
transbordos irregulares; 
✔ 8.900 toneladas de massa asfáltica para tapar
buracos;
✔ Terraplanagem do campo próximo à rotatória
do Itapoã/Paranoá;
✔ Manutenção de bocas de lobo.

SÃO SEBASTIÃO Ações de 09 a 13/11:

Ações de 03 a 06/11:

Uma das prioridades da administração do
Paranoá é garantir a manutenção da cidade.
Assim, o Polo começou com grande ação de
limpeza.

Terraplagem e ajustes de
vias não pavimentadas

na rua 07 e 08 do
Residencial Vitória 

Lavagem e limpeza geral na
praça da quadra 



 POLO OESTE
SAMAMBAIA

Retirada de 50
toneladas de entulho
e recomposição do
nivelamento do solo
na quadra 516/518.
No local tinha um
buraco causado pela
remoção de entulhos
ao longo dos anos.  

Ações de 03 a 13/11:

O Polo Oeste trabalhou no fechamento de mais uma
área de descarte irregular de entulho na quadra 116 de
Samambaia. ✔ Somente neste ano, seis espaços
dessa natureza foram desativados. Todos passaram
por revitalização, foram cercados com pneus e
transformados em áreas de lazer e quadras de areia
para uso da população.

✔ Tapa-buracos;
✔ Recolhimento de inservíveis, entulho e lixo verde;
✔ Roçagem;
✔ Manutenção de estradas;
✔ Reposicionamento de placas de identificação;
✔ Limpeza de bocas de lobo.

A cada semana, a administração da cidade e o
SLU recolhem, em média, 300 toneladas de
lixo. Com apoio do GDF Presente, esse número
duplica.  Só na quadra 116, foram recolhidas
20 toneladas de entulho.

Instalação de meios-fios no
estacionamento construído
na QNN 433 para direcionar
acesso na DF 180.



O Polo Central Adjacente I terminou o
cronograma de uma semana no Lago Sul, mas
continuou dando apoio à Administração
Regional nas ações de melhorias para a região.
Por lá, foram retiradas faixas de publicidade ao
longo da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB).
Doze toneladas de entulho e lixo verde foram
recolhidas entre as QIs 25 e 28, além da limpeza
de valas. Ações de podas de árvores e limpeza
de bueiros foram realizadas para prevenir os
impactos da temporada de chuva. 

Os vândalos danificam o patrimônio
público e causam prejuízos aos cofres
do governo, sem contar que privam os
cidadãos de informações sobre as
obras promovidas na cidade”, observa
o coordenador do Polo Adjacente 1,
Lúcio dos Santos Barbosa.

O Polo Central Adjacente I também fez limpeza e retirada de
estrutura de placas indicativas de obras em andamento e que foram
vandalizadas. Os conteúdos dos equipamentos com as informações
foram arrancados, de forma que só restou a armação metálica que
sustentava os avisos.

GDF Presente Polo Central Adjacente I continua com ações
no Lago Sul e Plano Piloto

Com o apoio do Departamento de
Estradas e Rodagem (DER), foram

tapados os buracos das ruas com o
uso de 500 quilos de massa asfáltica.

Plano Piloto

Das estruturas retiradas, duas estavam no
início do Lago Norte, uma em frente à Polícia
Federal, no final da Asa Sul, e outra na via
L2, entre as superquadras 416 e 616 Sul.

Enquanto isso, o trabalho de limpeza e manutenção
das bocas de lobo continua como ação permanente
do Polo Central Adjacente I no Plano Piloto. ✔ 1.693
unidades já foram limpas.



A administração regional do Park Way também aderiu ao projeto Parada Ecológica
e vai revitalizar 20 pontos de ônibus até o final deste ano. A ação começou no
início de novembro com o apoio do Polo Central Adjacente II na limpeza e
reforma. 

Depois da recuperação das
paradas, são grafitadas as figuras
de espécies da flora e da fauna do
Cerrado

CIDADES Parada Ecológica chega no Park Way

Espaço comunitário é reformado

O espaço comunitário da quadra 378 está sendo
revitalizado em ação conjunta das equipes do Polo
Leste do GDF Presente, administração regional e
Novacap. Os 1,8 mil metros quadrados do espaço
foram capinados e tiveram a limpeza reforçada. O
galpão coberto, localizado logo na entrada do
espaço, foi pintado por dentro e por fora. 

ITAPOÃ

A popular horta comunitária foi completamente
refeita, com canteiros definidos e adubação da
terra. Tudo preparado para receber as primeiras
sementes.

Com informações da Agência Brasília



A secretária executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas
Públicas, Meire Mota, explica que o projeto atende à solicitação da Promotoria de
Justiça de Defesa da Ordem Urbanística - PROURB, que solicitou à Secretaria de
Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) tratativas acerca da
ocupação desordenada promovida por construções, quiosques e trailers de
comércio de produtos alimentícios em espaços públicos.
A DF Legal realizou levantamento que evidenciou a situação de precariedade e
irregularidade em que se encontram as barracas de alimentação. 
A partir daí, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação elaborou
projeto que já foi aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico e
encaminhado à Novacap para andamento na licitação de reforma, prevista para
2021. 
Segundo a secretária, a nova praça servirá de modelo para outros projetos de
revitalização desses ambientes ao redor dos espaços públicos na zona central de
Brasília.

Projeto prevê construção da nova Praça dos
Quiosques nos arredores do Palácio do Buriti

Políticas
Públicas

A Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas
(SPP), da Secretaria de Governo, coordenou projeto de criação da nova Praça de
Quiosques nos arredores do Palácio do Buriti. A iniciativa prevê a revitalização das
atuais estruturas que funcionam atrás do Edifício Anexo, as quais serão reformadas
e passarão a ocupar novo espaço.



A Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento
de Políticas Públicas (SPP) está elaborando o Plano Estratégico
Institucional, quadriênio 2020 – 2023, da Secretaria de
Governo. O documento contemplará a missão, visão e valores 

A proposta apresenta uma área mais compacta e concentrada de ocupação; a ligação
direta através de faixa elevada à marquise do Anexo; e mantém o mesmo número de
vagas existentes.

Plano Estratégico Institucional

que norteiam a atuação da SEGOV, bem como seus objetivos, metas e indicadores, os
quais serão voltados a impulsionar e fortalecer ações, programas e projetos, alguns já
implementados pela Pasta.
Tendo em vista as atribuições e atuação da Secretaria de Estado de Governo, por meio
da Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas
(SPP) e Secretaria Executiva das Cidades, o PEI está sendo elaborado em alinhamento
aos eixos “Gestão e Estratégia”, “Desenvolvimento Social” e “Desenvolvimento Territorial”
do Plano Estratégico do Distrito Federal – PEDF .



Servidores da Secretaria Executiva das Cidades estão visitando as administrações
regionais com o objetivo de orientar e acompanhar as ações relacionadas ao
licenciamento de atividades econômicas. 
As visitas técnicas têm contribuindo para aproximação e integração das equipes, que
buscam a melhoria da execução das políticas públicas, sobretudo aquelas voltadas à
permissão de ambulantes, carros de som, food trucks, quiosques e feiras.

bulantes, feirantes e quiosqueiros fomentando a cultura e economia da região.
Parte da pauta foi para orientar sobre a elaboração do plano de ocupação dos
ambulantes, de forma a assegurar o exercício da atividade conforme previsto na
legislação. 
A equipe também percorreu as feiras permanente e livre, ouvindo as principais
demandas dos feirantes, além de quiosques.

No dia 5 de novembro, o
subsecretário de Mobiliário Urbano e
Apoio às Cidades, Alexandre Yanez, e
equipe estiveram na Administração
Regional de Brazlândia. O
administrador da cidade, Jesiel Costa
Rosa, falou do projeto de oferecer, por
meio da Escola Técnica de Brazlândia,
cursos de empreendedorismo aos am-

Mobiliário 
Urbano

Secretaria Executiva das Cidades orienta
administrações regionais sobre mobiliário
urbano

No dia 10, a equipe da SUMAC estava na
administração Regional do SIA para tratar
da regularidade e segurança jurídica de
trabalho dos permissionários da região.

Também, a SUMAC recebeu a administradora regional do Sudoeste, Tereza
Canal Lamb, e servidores e equipe da Administração Regional do Park Way
para tratar dos mesmos temas.
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