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Rodoviária do Plano Piloto promove
campanha de civilidade



Três novos polos e mais 41 máquinas
chegaram para reforçar o trabalho do
GDF Presente em 2021. O programa foi
ampliado de forma a melhor atender as
demandas de infraestrutura das regiões
administrativas.
Até o ano passado, o programa contava
com sete polos urbanos e um rural para
atender as 33 regiões administrativas. A
criação de mais equipes proporcionará
um trabalho mais ágil da gestão, pois o
intervalo de tempo para o retorno da
força-tarefa nas cidades será menor.
“Antes podia demorar até cinco
semanas para o polo retornar a uma
cidade. Agora, com o novo formato, a
força-tarefa acontecerá a cada 15 dias
na maior parte das regiões, sobretudo
daquelas que mais precisam de
melhoria em sua infraestrutura”, explica
o subsecretário de Desenvolvimento
Regional e Operações nas Cidades,
Flávio Araújo de Oliveira.

Outro benefício será a maior
permanência dos polos nas cidades,
que passa a ser de 15 dias. Desta
forma, será possível a realização de
mais serviços, bem como haverá mais
tempo para concluir as ações.

GDF Presente ganha reforço com mais três novos polos

“Estamos reestruturando a
nossa administração de ponta,
que é aquela que atende ao
cidadão. Temos 33 cidades e
cada uma delas tem as suas
características e peculiaridades.
Portanto, temos que aprimorar
os trabalhos e atendê-las da
forma que precisam”, destacou o
secretário de Governo, José
Humberto Pires, durante
anúncio das mudanças no último
dia 8, no estacionamento do
Mané Garrincha.



Durante o evento, kits com equipamentos de proteção individual foram entregues
aos coordenadores dos polos. O material – luvas, óculos de proteção, cantil, botas -
é destinado ao pessoal que cuida da limpeza e revitalização de cada canto do DF. 
Uma média de 300 profissionais trabalham  diariamente nas ações do GDF
Presente, entre trabalhadores do próprio programa, servidores das RAs,
reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e
terceirizados.                                                                                                                                 

Veja como ficou a distribuição dos polos 

“O GDF Presente é um programa
que está se renovando,
atualizando a cada dia. A criação
desses três polos específicos é
uma forma que encontramos
para atender a população com
mais rapidez e eficiência”,
completou o secretário Executivo
das Cidades, Valmir Lemos.

Central: Guará, SIA, Sudoeste,
Cruzeiro, SCIA e Estrutural

Central Adjacente I - Lago Sul,
Lago Norte, Varjão

Central Adjacente II - Núcleo
Bandeirante, Candangolândia,
Vicente Pires, Águas Claras,
Arniqueira, Park Way

Central Adjacente III - Plano
Piloto

Norte - Fercal, Sobradinho,
Sobradinho II, Planaltina

Sul - Riacho Fundo, Riacho Fundo
II e Recanto das Emas

Sul II - Santa Maria e Gama

Leste - São Sebastião, Jardim
Botânico, Paranoá, Itapoã

Oeste - Brazlândia, Sol Nascente e
Pôr do Sol, Samambaia

Oeste II - Taguatinga e Ceilândia

Polo Rural



GDF Presente
Equipe que faz pequenas obras, grandes benefícios!



POLO CENTRAL

De 01 a 05 de fevereiro, a limpeza e a
reposição de cerca de 60 tampas de bocas de
lobo das QEs 48 a 58, no Guará II, marcaram a
passagem do GDF Presente pela cidade. As
tampas tinham sido furtadas e os bueiros
abertos transformaram-se em buracos
profundos. 

SIA

GUARÁ

A semana na região administrativa foi focada na limpeza. Ao final, um saldo de 282
toneladas de galhos e entulhos foram retirados do SIA. Houve também a reconstrução
de calçadas.

A limpeza feita com a parceria do SLU foi outra grande
ação empreendida. Em apenas um dia,  as equipes
recolheram 100 toneladas de entulho, pneus e
inservíveis de uma área pública usada irregularmente
como transbordo. No bairro Lúcio Costa também teve
serviço de limpeza e em um dia foram recolhidas 20
toneladas de entulho e inservíveis.
Para melhoria do asfalto, teve operações tapa-buracos
em várias quadras. Só na QE 28, foram usadas 2.680
toneladas de massa asfáltica.



POLO CENTRAL ADJACENTE I
PLANO PILOTO

VARJÃO

LAGO SUL

Até o dia 4 de fevereiro, o Polo Central Adjacente I
cuidou da área central de Brasília, com ações de
limpeza, recolhimento de galhos, entre outros. A
partir do dia 8, o Polo Central Adjacente III assumiu
a zeladoria da região administrativa.

De 04 a 10 de fevereiro, o Lago Sul recebeu
ações de limpeza e lavagem de áreas públicas.
Um trabalho específico foi a retirada de terra
da área verde em frente ao Colégio Dom
Orione, que foi levada para um terreno na QL
28, na esquina do Parque Ermida Dom Bosco.
O objetivo da ação foi nivelar o terreno para a
construção de uma calçada.

Limpeza e lavagem da 
praça Renato Russo na QI 11 

Capina e limpeza dos
Parquinhos na entrada da
cidade

Retirada de entulho
na quadra 11 

O trabalho do Polo Central Adjacente II acontece de 11 a 25 de fevereiro, com mutirões
de limpeza em áreas diversas. Capina e recolhimento de entulho e inservíveis estão
deixando a cidade mais bonita e organizada.



POLO CENTRAL ADJACENTE II
Em parceria com a Administração Regional e órgãos
do Executivo, o Polo Central Adjacente II executou
vários serviços na primeira semana de fevereiro no
Núcleo Bandeirante. Entre eles, o recolhimento de
272 toneladas de entulho, inservíveis e lixo verde;
aplicação de mais de 40 toneladas de massa asfáltica
para melhoria das ruas; lavagem de dois pontos de
encontro comunitário e de todas as paradas de
ônibus das 2ª, 3ª e da Avenida Central; construção de
quebra-mola; e recolocação de tampa de bueiro. 

As equipes do GDF Presente fizeram a limpeza
geral da Praça das Frutas, na QR 1-A. As ações
incluíram lavagem de paradas de ônibus e de
aparelhos de ginástica; recolhimento de entulho;
roçagem da grama; e manutenção do parque
infantil, com a soldagem de partes dos brinquedos
que estavam soltos. Na recuperação das ruas da
cidade foram usadas 35,220 toneladas de massa
asfáltica.

No período de 08 a 12/02, o Polo
Central Adjacente II manteve equipe
com várias ações na região
administrativa do Park Way, de onde
foram recolhidas 226 toneladas de
entulhos.

CANDANGOLÂNDIA 

NÚCLEO BANDEIRANTE

Troca de manilhas de águas
pluviais na feira permanente,
que também recebeu calçada
nova.

A ponte da Metropolitana foi revitalizada com
nova pintura e recuperação asfáltica.

Recuperação asfáltica de toda
a rua do conjunto M da QR 1 - A 

Em parceria com os reeducandos do
programa Mãos Dadas da
Secretaria de Administração
Penitenciária (Seape), melhorias
foram feitas em ciclovia. 



POLO CENTRAL ADJACENTE III
Dia 8/02, o Polo Central Adjacente III entrou em
ação para cuidar do Plano Piloto. A área é extensa e
possui muitos monumentos históricos e
equipamentos públicos bastante frequentados
pelos moradores do DF e turistas. Agora, a equipe
será permanente na zeladoria das Asas Sul e Norte,
Noroeste, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Granja do
Torto. Nos primeiros dias de trabalho, o Polo
Adjacente III deu continuidade à limpeza de galhos
e poda de árvores nas Asa Norte e Sul.

PLANO PILOTO

O destaque foi uma força-tarefa no zoológico, que
preparou o local para receber os visitantes no
feriado de carnaval.  As equipes realizaram podas
nas árvores, utilizaram mais de 11 toneladas de
massa asfáltica em tapa-buraco na pista da área
de visitação e perto da guarita de entrada e, com
apoio do Detran, reconstruíram os quebra-molas
na rua principal para ajudar a controlar a
velocidade de 20 km/h permitida no local. A lista
de serviços incluiu também a pintura de faixas de
pedestres, a revitalização da sinalização vertical, a
instalação de placas, a retirada de galhos de
árvores, lixo e entulho, e a pintura de alambrados. 

 Limpeza e retirada de
inservíveis na Vila Telebrasilia

Grande mutirão de limpeza para recolher lixo verde
nas Asas Sul e Norte



POLO SUL

A primeira semana de fevereiro foi a última do Polo
Sul no Gama. Com a reformulação do GDF Presente,
a cidade agora ficará sob a zeladoria do Polo Sul II.
De 01 a 05, as equipes concluíram o cronograma
com a realização de vários serviços como limpeza
de becos e vias públicas, construção de calçadas,
assentamento de meio-fio, poda de árvores,
roçagem, mutirão de limpeza, operação tapa-
buraco e manutenção das estradas rurais. Houve
também limpezas de bocas de lobo nos setores
Oeste, Leste, Norte, Sul e Central, Vila Roriz e
Engenho das Lajes. Foram recolhidas 250 toneladas
de entulho e utilizadas 28 toneladas de massa
asfáltica no tapa-buraco.

De 8 a 12, o Polo Sul retirou entulho e lixo de
vários pontos de Riacho Fundo II, com caminhão
pipa regou canteiro do balão próximo ao
restaurante comunitário, e realizou limpeza de
uma área aonde havia um lixão.

POLO SUL II  

A primeira semana do Polo Sul II foi em Santa
Maria. O cronograma de ações começou dia 8 de
fevereiro com o recolhimento de pneus e
inservíveis,  operação buraco zero e outras
benfeitorias para a cidade comemorar seus 28
anos. O Polo Sul II fica na cidade até o dia 19. 

RIACHO FUNDO II

GAMA

SANTA MARIA

Reparos nas vias do CAUB 01



POLO NORTE

A manutenção da via de terra com seis quilômetros de
extensão que liga as comunidades Rua do Mato e Boa
Vista vai facilitar o trânsito de aproximadamente 400
moradores daquela localidade. Esta foi uma das
benfeitorias do Polo Norte na região, que também fez a
limpeza de bacias de contenção das águas da chuva e
construíram saídas de águas pluviais na estrada. 
Em outra ação, as equipes ajustaram vias sem
pavimentação na comunidade Bananal. Em quatro dias
de trabalho, 76 toneladas de expurgo de brita foram
compactadas no solo. Houve ainda a retirada de galhos
e árvores derrubadas pelas chuvas na quadra 2. 
Na Comunidade Fercal 2, as máquinas foram utilizadas
na abertura de vala e preparo para colocação de
manilhas a serem usadas no escoamento de águas
pluviais. 

FERCAL

Buraco Zero na Rua Principal
da Comunidade Bananal.
Após a fresagem e
reenquadramento dos
buracos com a máquina
bobcat, foram depositadas 10
toneladas de massa asfáltica.

PLANALTINA

Podas de árvores na
área central

Retirada de 144
toneladas de entulho do
transbordo irregular no
setor de oficinas

Patrolamento e ajustes de
vias sem pavimentação nas
quadras CR 46, 47 e 48, no
Vale do Amanhecer

De 09 a 22, o Polo Norte realiza serviços diversos na região administrativa. Entre as ações
feitas está a abertura de saída de águas pluviais, retirada de lixo de vários locais e o uso
de caminhão pipa para reduzir a poeira em vias sem asfalto. 



POLO LESTE
A recuperação das estradas rurais de São
Sebastião sempre está no cronograma de ações do
Polo Leste. Na primeira semana do mês, foi feito o
patrolamento e ajustes de três quilômetros de vias
da Rua 4, na chácara 33, do Morro da Cruz. A
região engloba uma grande área e nenhuma rua
tem asfalto. Por ser uma ocupação irregular, não
pode receber obras como a pavimentação.
Enquanto o asfalto não chega, o GDF Presente
trabalha para melhorar o tráfego na região.
As máquinas do polo também fizeram ajustes na
rua principal do bairro Zumbi dos Palmares, por
onde passam os ônibus. Um caminhão transportou
80 toneladas de material reciclado para o pátio de
serviços da administração regional. O material será
usado na recuperação de áreas rurais. Houve
também recolhimento de entulhos e inservíveis, e
operação tapa-buraco.

SÃO SEBASTIÃO

Recuperação da Feira do
Produtor 

JARDIM BOTÂNICO

Terraplanagem e ajustes de
vias no Altiplano Leste

No período de 08 a 19, as ações do GDF Presente
estão voltadas para a melhoria de estradas sem
pavimento; limpeza, com o recolhimento de entulho e
inservíveis; e roçagem.

Em um dia foram usadas 100 toneladas
de material pesado para conter erosões
em via não pavimentada no Núcleo
Rural Santa Luzia. 



 POLO OESTE

Na primeira semana de fevereiro, o Polo Oeste
terminou cronograma de ações iniciado dia 22 de
janeiro em Brazlândia. Foi feita a recuperação de 5
Km de estradas não pavimentadas de três núcleos
rurais. As vias danificadas pelas chuvas nos Núcleos
Rurais Capãozinho III, Chapadinha e Curralinho foram
patroladas. A via principal do Núcleo Rural Radiobrás
e a via de ligação entre Brazlândia e o município de
Águas Lindas (GO) pelo Setor Maranata também
foram recuperadas. O Polo Oeste fez a limpeza da
quadra 3, recolheu galhos em toda a cidade, ajudou a
administração na construção de um novo
estacionamento no Setor Veredas, e fez o transporte
de 1.100 toneladas de insumos para ser usado na
recuperação das vias de terra da cidade. 

BRAZLÂNDIA

SOL NASCENTE e PÔR DO SOL

No Sol Nascente/Pôr do Sol, o foco das ações do Polo
Oeste é retirar pneus velhos descartados nas ruas,
impedindo que eles acumulem água da chuva e se tornem
foco do mosquito da dengue.  Em quatro dias, o Polo Oeste
recolheu 1,6 mil pneus jogados em áreas vazias e nas
calçadas da cidade. 

Terraplanagem na
quadra 701

Também, as equipes do GDF Presente, em parceria com o SLU,
recolheram 300 toneladas de entulho, usaram 20 toneladas de
massa asfáltica em operações tapa-buracos na quadra 108 do
Setor Habitacional Pôr do Sol e fizeram terraplanagem em 4 km
de ruas ainda não asfaltadas da região.
Outra ação do Polo, é o transporte de cerca de 150 toneladas por
dia de material da Unidade de Recolhimento de Entulhos (URE)
da Estrututal para ser usado na recuperação de vias na RA. O
GDF Presente fica em Sol Nascente até o dia 19 de fevereiro.



 POLO OESTE II  
O Polo Oeste II começou oficialmente a trabalhar no
dia 8 de fevereiro, mas antes da data já estava
executando benfeitorias em Taguatinga. Uma delas é o
conjunto de melhorias na Feira Permanente da QNM
38. A ação integrada entre o GDF Presente, Novacap e
Administração Regional permitiu a construção de
rampas de acessibilidade e calçadas próximas à feira.
São mais de 700 metros quadrados de passeio, com
quatro pequenas inclinações que vão facilitar a descida
e subida de pedestres e cadeirantes. Outra novidade é
a construção de um parque infantil viabilizado por
meio de emenda parlamentar. Também serão
instalados os aparelhos do Ponto de Encontro
Comunitário (PEC).

TAGUATINGA

Ampliação da rede de captação de águas pluviais da
Avenida Hélio Prates, na altura do balão da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.

A lista de ações promovidas pelo GDF Presente em Taguatinga é
extensa. As equipes atuam na construção de 20 novas vagas no
estacionamento na QNC, próximo ao HRT e o Hospital Anchieta;
na reforma das parquinhos da QNL 1/3 e da QNM 38, onde há
um parquinho infantil, e na construção de calçada com
bloquetes na QNF 1. Já foi concluída a restauração do
pavimento em toda a QS 5, que também ganhou novas
calçadas.

Uma ação importante foi o fechamento de cinco acessos clandestinos usados para a
entrada no Taguaparque. A medida vai aumentar a segurança dos frequentadores do
local, aonde grades foram instaladas e, agora, apenas pessoas a pé poderão passar pela
entrada. O GDF Presente atua até o dia 19/02 na RA.

Com a ampliação do GDF Presente, o Polo Oeste II ficou responsável por Taguatinga
e Ceilândia. Sol Nascente e Pôr do Sol, Brazlândia e Samambaia permanecem aos
cuidados do Polo Oeste. 



Arte: Giullia  Chaves



A Secretaria de Governo do Distrito
Federal acompanha de perto a gestão de
cada região administrativa. Nos meses de
janeiro e fevereiro, os secretários de
Governo, José Humberto Pires, e
Executivo das Cidades, Valmir Lemos,
visitaram todas as cidades do DF para
verificar no próprio local as necessidades
de cada uma.
A finalidade das visitas técnicas é apoiar a
integração e articulação das
administrações regionais com os demais
órgãos e entidades do Governo do
Distrito Federal, de forma a promover o
desenvolvimento das cidades e a
melhoria da qualidade de vida da
população.
De acordo com o secretário Executivo das
Cidades, Valmir Lemos, os gestores da
pasta vislumbravam a necessidade de
percorrer as administrações regionais
neste início de ano para avaliar a atual
situação em que se encontram, bem
como o seu potencial de respostas para
os fatos e políticas públicas que estão
sendo implementadas pelo governo do
Distrito Federal na gestão do governador
Ibaneis Rocha. 
Ele explica que as visitas institucionais
ocorreram de maneira informal, onde foi
possível verificar as instalações físicas, a
quantidade de servidores públicos e suas
condições de trabalho, e também aferir
um pouco do que foi feito ao longo
desses dois anos e quais são as
perspectivas de trabalho para 2021.

É nossa premissa acompanhar
de perto a gestão de cada região Visita às cidades

administrativa. Nas visitas que
fizemos às cidades, vimos o trabalho
que tem sido feito em favor das
comunidades locais e as
necessidades apresentadas pelos
administradores. A Secretaria de
Governo está aqui para dar apoio na
execução das políticas públicas em
todas as regiões administrativas,
sobretudo aquelas voltadas ao
desenvolvimento urbano.

“A cada administração nos deparávamos
com algo diferente, peculiar. Essas
diferenças justificam as diversidades que
foram apontadas e as ansiedades dos
dirigentes e servidores. A partir dessa
experiência, creio que temos um material
robusto para alinharmos estratégias de
trabalho e buscar oferecer condições
melhores para que esses servidores
possam cumprir com galhardia suas
obrigações, e a população ter um resultado
melhor do que se propõe a partir do
trabalho das administrações regionais”,
afirma Lemos.

Secretário de Governo do DF, José
Humberto Pires.



Quatro temas super importantes são
abordados na campanha educativa
iniciada neste mês pela Administração
da Rodoviária e Área Central de Brasília,
em parceria com a iniciativa privada. 
A ação é de estímulo à civilidade e
combate ao trabalho infantil, à violência
contra a mulher, ao uso de drogas e ao
vandalismo do patrimônio público.
Frases que causam impacto e reflexão
foram adesivadas em uma das escadas
rolantes e nas próximas semanas serão
disponibilizadas nas demais,
alcançando os cerca de 700 mil usuários
que diariamente passam pelo local. 
De acordo com o administrador da
Rodoviária, Josué Martins, a iniciativa
visa combater práticas tão tristes da
nossa realidade e algumas delas tão
presentes na rodoviária e áreas
adjacentes. É o caso do vandalismo,
que custa cerca de 50 mil reais por mês
em reparos. 
Martins explica que diariamente
banheiros são depredados, lixeiras
destruídas (outras furtadas), cabos de
energia e caixas de incêndio
danificadas, vidros da estação do BRT
quebrados. “Esses danos são reparados
frequentemente. Esperamos que a
campanha tenha efeito, pois o
patrimônio é de todos. E todo cidadão
deve ser respeitado”, diz.

Rodoviária do Plano Piloto promove
campanha de boas práticas cidadãs



Gestão aperfeiçoa cadastro de
permissionários e cobrança do

preço público

Uma portaria conjunta entre as Secretarias de Governo, de Proteção da Ordem
Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, e de Economia foi publicada no dia 8 de
fevereiro de 2021, regulamentando o cadastro, o gerenciamento, a arrecadação e o
controle de pagamento do preço público. 
A norma prevê que tais procedimentos, inclusive a cobrança devida pela ocupação
do espaço público por quiosques, trailers e bancas de feiras, serão feitos pela DF
Legal por meio do Sistema Integrado de Serviços e Ações Fiscais - SISAF, em
cooperação com a SEGOV e as administrações regionais.
A medida significa um avanço para a administração pública que terá um cadastro
mais atualizado e fidedigno dos permissionários, bem como um sistema de
cobrança mais eficiente. 
O sistema da DF Legal não é novo, mas era utilizado somente pela pasta. Até o ano
passado, as administrações regionais também emitiam boletos para pagamento do
preço público. Agora, a cobrança e arrecadação estão unificadas e gerenciadas pelo
SISAF. 
“O sistema permite um lançamento mais célere e facilitado dos permissionários no
sistema de pagamento e controle do preço público”, explica Jailton Lacerda de
Sousa Nascimento, chefe da Unidade de Arrecadação e Parcelamento de Débitos da
Secretaria Executiva das Cidades. 
Devido à mudança, equipes da Unidade de Arrecadação e Parcelamento de Débitos
e da DF Legal têm visitado as administrações regionais para treinar os servidores
com a implantação do sistema. 
Os treinamentos já foram feitos com servidores das administrações de Santa Maria,
Paranoá, Varjão, Taguatinga, Riacho Fundo, Plano Piloto, Sobradinho, Vicente Pires,
Brazlândia, Recanto das Emas,  Samambaia e Ceilândia. A equipe segue com
cronograma até fazer o treinamento de todas as RA's.

Foto: Servidores da Administração de Riacho
Fundo recebem capacitação no SISAF



A equipe da Secretaria Executiva das Cidades foi recebida, no dia 2 de fevereiro, pelo
administrador regional do Paranoá, Sérgio Damaceno, e servidores para tratar do
exercício de atividades econômicas no âmbito dos mobiliários fixos e móveis. 
Servidores da SECID orientaram sobre plano de ocupação de ambulantes, ocupação de
área pública, regularização de feiras livres e quiosques, exigências para trabalho com
trailer e pagamento de preço público. 
Na oportunidade, o administrador mostrou o mapa georreferenciado das áreas
públicas ocupadas por ambulantes e feiras livres. Sérgio Damaceno falou da
importância da presença da equipe da Secretaria na regional. "O gesto de vocês virem
aqui tirar dúvidas mostra o interesse em nos ajudar", disse. 
Os servidores da SECID destacaram que regularizar o exercício das atividades
econômicas de ambulantes, quiosques, trailers, feirantes é uma questão social. 
Após a reunião, as equipes seguiram para uma visita a quiosques da região e ao
terreno onde será construída a feira permanente da cidade.

Mobiliário urbano: SECID orienta sobre plano de ocupação da área pública 

No dia 12, os servidores da Secretaria
Executiva das Cidades estiveram na
Administração de Águas Claras para tratar
do plano de ocupação dos ambulantes. A
administração apresentou o estudo feito e
os servidores da SECID contribuíram com
algumas informações.



Notícia boa! No dia 5 de fevereiro, 53 feirantes da Feira Modelo de Sobradinho
receberam termos de autorização de uso de suas bancas. É o GDF trabalhando pela
segurança jurídica desses empreendedores tão importantes para a economia local.
Com os termos, eles trabalham em situação regular diante do poder público.
Participaram da entrega o administrador regional da cidade, Eufrásio Pereira da Silva;
o representante da Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Renan
Muniz; o diretor de Mobiliários Fixos, Frederico Soares; a presidente da Associação dos
Feirantes, Maria dos Remédios; entre outros servidores da Secretaria de Estado de
Governo.
A Feira de Sobradinho tem 290 boxes; 130 estão em processo de renovação da
autorização de uso por estarem vencidos. A meta da pasta é a regularização total até o
mês de abril.

No último dia 4, o subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre
Yanez, foi recebido pela administradora do SIA, Luana Machado, para tratar sobre um
projeto de qualificação profissional direcionado aos feirantes, com oficinas gratuitas
sobre Instagram e WhatsApp. 
A reunião contou com a participação da presidente do Sindicato das Indústrias do
Vestuário do Distrito Federal (Sindiveste-DF), Walquiria Pereira, e dos representantes
das Feiras do SIA: Shopping Popular, Feira da Cultura, Arte e Beleza (FECAB) e Feira
dos Importados (FIB).

 53 permissionários da Feira
Modelo de Sobradinho recebem

autorização de uso de bancas

SIA: Qualificação profissional para
feirantes



Para enfrentar as doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti - dengue, zika
e  chikungunya, o Governo do Distrito
Federal lançou, no dia 8, a campanha de
enfrentamento às arboviroses. A proposta é
intensificar as ações preventivas nas 33
regiões administrativas, uma vez que o
período de chuvas intensifica a proliferação
do mosquito. 
Mil agentes de Vigilância Ambiental (AVA)
serão contratados de forma temporária e
vão atuar na linha de frente, como nas
ações do Sanear Dengue. O trabalho, que
consiste em inspecionar imóveis e
residências e orientar a população, será
reforçado ainda por 60 viaturas e 40 carros
adaptados para aplicação de fumacê,
destacados pela Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS).
Em 2021, o DF tem observado uma
tendência de queda nos casos prováveis de
dengue quando comparados a 2020.
Neste ano, foram registrados 419 casos
contra 1.208 para o mesmo período do ano

Combate à dengue

Mil agentes vão reforçar ações como o Sanear Dengue
Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

passado. Um decréscimo de 65,3%.
Este bom sinal, segundo a Subsecretaria
de Vigilância à Saúde, deve-se aos
esforços concentrados na prevenção da
dengue.
A luta contra a proliferação do mosquito
ganhou, desde 2020, o reforço de
programas como o Sanear Dengue e a
Operação DF Livre de Carcaças. O
primeiro, coordenado pela Secretaria
Executiva de Acompanhamento e
Monitoramento de Políticas Públicas da
SEGOV, trata-se de uma força-tarefa
formada por órgãos como o Corpo de
Bombeiros, Serviço de Limpeza Urbana
(SLU), Detran e administrações regionais,
que agem em conjunto com a missão de
recolher entulhos e retirar o lixo das
cidades. O segundo, coordenado pela
Secretaria de Segurança Pública e SEGOV
atua na remoção de carros abandonados
das ruas.

Com informações da Agência Brasília
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