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POLO CENTRAL

✔ Recolhimento de 112 toneladas de entulho, lixo verde
e inservíveis; 
✔ Cerca de 300 pneus foram recolhidos de diversos
pontos da cidade para evitar acúmulo de água e a
proliferação do mosquito da dengue;
✔ Operação tapa-buraco nos Setores Norte e Leste;
✔ Lavagem da praça de quiosques no Setor Leste;
✔ Limpeza do Centro Olímpico e da Feira Permanente;

SCIA

Ações de 16 a 19/11:

GUARÁ

✔ Foram retiradas 50 toneladas de entulho na
região;
✔ 4.420 toneladas de massa asfáltica para tapa-
buraco;
✔ Limpeza e varrição de meios-fios e nas quadras; 
✔ Manutenção da horta comunitária;
✔ Roçagem da grama no kartódromo;
✔ Pintura e limpeza de bancos na praça da EQ QI
07/09/11;
✔ Supressão de árvore no Cave;
✔ Revitalização de boca de lobo.

Ações de 23 a 27/11:

✔ Um trecho de 500 metros do Anel Viário – que
contorna a cidade e é de terra – recebeu cerca de 120
toneladas de material fresado para amenizar os
impactos que as chuvas causam na estrada, por onde
passam centenas de caminhões diariamente.

Construção de calçada de 52
metros na QE 15, conjunto V

 Roçagem na praça da QI 18



POLO CENTRAL ADJACENTE I

✔ Em duas semanas foram usadas
55.11 toneladas de massa asfáltica
na operação tapa-buraco;
✔ Recolhimento de 288 toneladas de
entulho, inservíveis e lixo verde;
✔ Capina e poda de árvores; 
✔ Para evitar a proliferação da dengue
foi feita limpeza das calhas nas
plataformas superiores e inferiores da
Rodoviária do Plano Piloto. 

✔ 76 bocas de lobo passaram por limpeza,
desobstrução e reparos na Vila Planalto,
vias W3 e W4 Sul e Norte.

PLANO PILOTO

Ações de 16 a 27/11:

516 SulRecolhidas 144 toneladas de entulho e
lixo verde no mutirão de limpeza nas
superquadras e vias na primeira
semana de trabalho.

Praça Rebelo, na Vila Planalto

Buraco Zero

Desobstrução
de uma rede
de água
Pluvial na QI
21 Conj 06 do
Lago Sul.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

✔ Reforço na limpeza e roçagem do paredão da
quadra 5, principal saída da região
administrativa para a Epia;
✔ Foram recolhidas 72 toneladas de entulho e
inservíveis; 
✔ 11 toneladas de massa asfáltica na operação
Buraco Zero;
✔ Desobstrução de bocas de lobo. Nos bueiros
da quadra 1, conjunto B, foram retirados 80
quilos de lixo;
✔ Lavagem, sanitização e revitalização de seis
paradas de ônibus na EPIA;
✔ Capinagem.

✔ Operação Buraco Zero com uso de 50 toneladas
de massa asfáltica;
✔ Retirada de 163 toneladas de entulho, inservíveis
e lixo verde;
✔ Ações de melhoria na entrada da cidade; 
✔ Revitalização e lavagem de paradas de ônibus.

CANDANGOLÂNDIA

Ações de 21 a 27/11:

VICENTE PIRES

Ações de 16 a 19/11:

Por determinação do  Governador Ibaneis, uma
atenção especial foi dada à Rua 12, com trabalho de
compactação e fechamento de vala. Um preparo para
terminar as obras da via. Também houve ações de
melhorias, com apoio do Detran e SLU, nas Ruas 3, 4 e
8. A cidade está um canteiro de obras.

Também foram recolhidas 133
toneladas de entulho do Park Way. 

Operação buraco zero Rua 4A
Travessa 05 e 03



POLO SUL

Ações de 16 a 19/11:

✔ Limpeza geral nas ruas da cidade. Foram
retiradas 144 toneladas de entulho das ruas;
✔ Vistoria nas estradas da área rural para
posterior realização de terraplanagem;
✔ Vistoria nas principais ruas para mapear
meios-fios caídos;
✔ Vistoria para verificar a quantidade de
buracos nos pontos mais críticos.

SANTA MARIA

De 23 a 27 de novembro, o Polo Sul
realizou manutenção e recuperação de
estradas rurais de Santa Maria, com o
serviço de terraplanagem.

O Polo Sul manteve equipe no Gama para finalizar os serviços de
recuperação de estrada na área rural próxima ao Posto de Saúde, onde
passa o ônibus escolar.

RECANTO DAS EMAS

Ações de 23 a 27/11:

✔ Na força-tarefa para limpeza das ruas e galerias
subterrâneas foram retiradas cerca de 200 toneladas
de entulho, inservíveis e lixo verde. Muitos pneus foram
recolhidos das ruas;

 Colocação de manilha

✔ Uma rampa de acessibilidade para cadeirantes foi
construída na quadra 116, enquanto outra está sendo
finalizada na 805, além do conserto em calçadas na principal
avenida da cidade.

✔ Seis toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na
operação tapa-buracos que recuperou ruas em quadras das
regiões 100, 600 e 800;
✔ Recuperação de estradas na área rural;



POLO NORTE

Operação Buraco Zero na avenida principal do Grande
Colorado, onde há grande concentração de condomínios.
Em Sobradinho, os reparos foram nas vias da quadra 14.
Dez toneladas de massa asfáltica foram usadas nos dois
locais.

240 toneladas de agregado de brita foram levadas
para manutenção em cerca de dois quilômetros de
via sem pavimentação na Travessa 05 da Rua 00 do
Setor Lago Oeste. A melhoria beneficiará o acesso,
inclusive de ambulâncias, ao Lar Batista Canaã e
chacareiros da região.

A Fercal possui 14 núcleos urbanos e a grande maioria ainda está em fase de
consolidação. As ruas, praças, espaços públicos, calçamento, redes de esgoto e águas
pluviais ainda em processo de construção contam com a ajuda do GDF Presente.

Ações de 17 a 24/11:SOBRADINHO II

Foram retiradas 96 toneladas de entulho
da Avenida Contorno.

FERCAL
Ações de 24 a 27/11:

✔ 432 toneladas de expurgo de brita para
patrolamento e ajustes de estradas de terra. Houve
melhorias nas Comunidades Queima Lençol, Bananal e
Caixa D'agua.

✔ Retirada de galhadas e inservíveis na Comunidade
Engenho Velho. A limpeza aconteceu em outros pontos da
cidade. Ao todo, foram recolhidas 144 toneladas de lixo.



POLO LESTE

✔ 140 toneladas de entulho recolhidas dos
transbordos irregulares; 
✔ Transporte de 240 toneladas de material
reciclado pelo SLU para o Núcleo Rural
Barreiros. Trata-se de resíduos de construção
civil que são transformados para serem
aplicados na melhoria de estradas de terra da
região;
✔ Desobstrução de bacias de contenção de
águas pluviais no Bairro Itaipú;
✔ Desobstruçao de bocas de lobo e bueiros no
bairro São Gabriel.

JARDIM BOTÂNICO

ITAPOÃ Ações de 23 a 27/11:

Ações de 13 a 19/11:

Retirada de galhos na quadra 02
da Fazendinha

✔ Transporte de 68 toneladas de material da Unidade de
Recebimento de Entulhos (URE), do SLU, para recuperar
estradas rurais;
✔ Retirada de 152 toneladas de entulho e galhadas;
✔ Uso de oito toneladas de massa asfáltica no tapa-buraco;
✔ Manutenção em bocas de lobo e bueiros;
✔ Terraplanagem e ajustes de vias não pavimentadas.

Limpeza de boca
de lobo na

 quadra 320 do
condomínio Del

Lago



 POLO OESTE

✔ Recolhimento de 110 toneladas de
entulho do Incra 8 e dos Setores Veredas e
Tradicional; 
✔ Lavagem da feira da Vila São José;
✔ Transporte de 40 toneladas de cascalho
para manutenção de estrada no Núcleo
Rural Maranata;
✔ Remoção e transporte de material para
nivelamento da área do futuro Parque de
Exposições de Brazlândia;
✔ Recolhimento de pneus do parque de
serviços da administração regional;
✔ Capina e pintura de meios-fios;
✔ Lavagem de paradas de ônibus;
✔ Manutenção de vias da área rural;
✔ Construção de estacionamento na lateral
da Escola no INCRA 8;
✔ Operação Buraco Zero.

BRAZLÂNDIA

Ações de 16 a 27/11:

Construção de estacionamento na
quadra 4 da Av. Comercial 

Retirada de entulho no Setor Veredas
que foi levado para a Unidade de
Recebimento de Entulhos (URE), a usina
de reciclagem do Serviço de Limpeza
Urbana (SLU). Lá o material é triturado
e depois utilizado na recuperação de
vias sem asfalto da área rural nas
regiões administrativas do DF.

Retirada de
galhadas no

Parque
Ecológico

Veredinha

Melhoria de estrada rural em Morada
dos Pássaros, com espalhamento e

nivelamento 



      Estamos dando um destino nobre
para um material que seria lixo,
afirma Ronaldo Alves, coordenador
do Polo Norte do GDF Presente.

As estradas rurais de Planaltina, Sol
Nascente/Pôr do Sol, Estrutural, Gama,
Itapoã, Park Way, Núcleo Bandeirante,
Paranoá, São Sebastião, Riacho Fundo II,
Brazlândia, Vicente Pires, Jardim Botânico,
Samambaia, Recanto das Emas e Guará já
receberam melhorias com agregado britado,
material produzido pela Unidade de
Recebimento de Entulhos (URE) do Serviço
de Limpeza Urbana (SLU), a partir de
resíduos da construção civil.
Todos os dias, pelo menos seis mil toneladas
de materiais como pedras, pedaços de
tijolos e telhas, são recolhidas e
encaminhadas à URE. Lá, se transformam
em agregados de resíduos como areia,
cascalho de demolição, cascalho de
concreto, pedrisco e brita e são destinados a
obras públicas do DF, como, por exemplo, a
manutenção de vias sem pavimentação feita
pelo GDF Presente.
De janeiro a outubro deste ano, mais de 19
mil toneladas de agregado britado já foram
doadas para 16 administrações regionais e
órgãos públicos, como o Departamento de
Estradas de Rodagem (DER/DF) e as
secretarias de Obras e de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

GDF Presente
Mais de 19 mil toneladas de agregado britado foram

usadas na melhorias de estradas rurais do DF

Patrolamento e ajustes de estrada de
terra com  espalhamento de agregado
britado na Comunidade Mansões do
Amanhecer, em Planaltina. Uma ação
do Polo Norte do GDF Presente.

Polo Oeste recupera rua com
material fresado na chácara 84,
trecho 3,  de Sol Nascente.



GDF Presente O Polo Central Adjacente I iniciou uma série de melhorias na
Rodoviária do Plano Piloto

Limpeza das galerias de água pluvial 

A equipe do GDF Presente também fez vistoria para mutirão de tapa buracos nas
plataformas superior e inferior.

 Lavagem das grades de proteção que ficam em cima do Buraco do
Tatu, para posterior pintura

Depois da revitalização de paradas de
ônibus em Arniqueira e Park Way, o Polo
Central Adjacente II iniciou a restauração
desses abrigos públicos em Vicente Pires.
Depois da limpeza e reforma, três paradas
foram grafitadas. Cada uma foi pintada
com um tema referente à história,
transformação e curiosidades da região
administrativa.



As ações de combate à dengue prosseguem
em todo o DF. Diariamente, agentes da
Vigilância Ambiental e do Corpo de
Bombeiros visitam residências para realizar
inspeções e ações de combate ao mosquito
Aedes aegypti. Nos pontos estratégicos, que
são os locais com maior incidência de
contaminação, as vistorias ocorrem
quinzenalmente e sempre é utilizada a
borrifação com UBV costa (fumacê). O
trabalho tem sido reforçado com o uso de
drones para ajudar a localizar possíveis
criadouros do mosquito em locais de difícil
acesso.
De acordo último boletim epidemiológico da
Subsecretaria de Vigilância à Saúde,
29/12/2019 a 7/11/20, foram notificados
46.145 casos prováveis de dengue no DF.

Sanear Dengue

No mês de novembro, o Sanear
Dengue esteve em Ceilândia,
Taguatinga, Sobradinho II, São
Sebastião, Gama, Jardim Botânico,
Sudoeste e Cruzeiro.

DF Livre de Carcaças
O combate à proliferação do Aedes
aegypti conta com a operação DF Livre de
Carcaças, da Secretaria de Segurança
Pública, que foi retomada neste mês. A
ação em Taguatinga retirou 20 veículos
abandonados  das ruas e que podiam
servir de criadouro do mosquito
transmissor de dengue, zika e
chikungunya.
No dia 26, outras 22 carcaças foram
recolhidas em Planaltina. 

Neste ano, 414 carcaças foram
retiradas das ruas de todo o DF. 



Dando continuidade às visitas
técnicas nas administrações regionais
para tratar de mobiliário urbano,
servidores da Secretaria Executiva
das Cidades estiveram em Riacho
Fundo no último dia 25. Na pauta,
licenciamento de atividades
econômicas, como ambulantes,
carros de som, food trucks, quiosques
e feiras. A equipe da Secid foi
recebida pela Administradora
Regional, Ana Lúcia Melo.

No dia 27 de novembro, a Secretaria Executiva
das Cidades recebeu o assessor técnico da
administração regional de Sobradinho, Antônio
Alves de Souza Júnior, para tratar do plano de
ocupação de ambulantes daquela cidade. A
minuta de portaria que classifica as áreas para o
exercício da atividade está preparada e será
publicada em breve. 

Mobiliário Urbano

Com o objetivo de modernizar a prestação
do serviço público e facilitar o atendimento
para o cidadão, a Subsecretaria de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades
disponibilizou formulário eletrônico para
licenciamento de carro de som. Agora, o
trabalhador interessado pode iniciar seu
pedido de licença sem sair de casa. Em fase
experimental, já foram expedidas 16
licenças solicitadas pela internet. O
formulário fica disponível na aba "Sistemas"
do menu principal no site da Segov.

Licenciamento de carro de som

Juliano Eduardo de Souza possui
duas autorizações para carro de
som. Dia 17 de novembro ele buscou
sua terceira licença. "Até assustei
quando ficou pronto", disse ao
destacar a agilidade do processo.



No dia 24 de novembro, a Rodoviária do
Plano Piloto recebeu o Conselho de
Mulheres Cristãs do Brasil (CMCBr) para
realizar ação social referente ao
Novembro Azul. Um grupo fez trabalho
de conscientização sobre a importância
da prevenção do câncer de próstata, o
segundo mais comum entre os homens
no Brasil.
Na ocasião a enfermeira Gabriela Halik
deu uma palestra sobre o câncer, seus
fatores de risco, sintomas iniciais e
direcionamento para os postos que
realizam o exame PSA e o de toque retal. 
Todos os anos o Novembro Azul é
realizado em postos de saúde com todo
preparo de equipe médica. Este ano, por
consequência da pandemia, o Conselho
de Mulheres Cristãs do Brasil realizou as
ações na Rodoviária.

Rodoviária Plano Piloto

O evento teve apoio do Administrador
da Rodoviária do Plano Piloto e Área
Central, Josué Martins, que
acompanhou as ações.

O CMCBr também realizou exame de
vista para avaliação da capacidade de
visão de 100 pessoas e entregou kits
personalizados contendo materiais
informativos acerca do câncer de
próstata, cortadores de unha e
preservativos. 
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