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Polo Oeste II recupera trecho da via de ligação
da QNF/QNL, em Taguatinga, danificado pelas
chuvas.



SEGOV cria coordenações regionais para impulsionar ações nas cidades

Em nova estratégia determinada pelo governador Ibaneis Rocha, a Secretaria de
Estado de Governo do DF adotou medida para dar mais eficiência na gestão das
cidades. Trata-se da criação de sete coordenações regionais com o objetivo de
acompanhar a execução dos programas da pasta e auxiliar na implementação
das políticas públicas em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.
A iniciativa vai dar maior agilidade nas ações cotidianas dos programas GDF
Presente, Buraco Zero, Feira Legal, Sanear Dengue, Viva W3, Caminho das
Escolas, SOS Parques e contribuir para melhor integração e articulação das
administrações regionais com os órgãos e entidades do Governo do Distrito
Federal, com vistas ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de
vida da população.
Os sete coordenadores regionais já estão em atividade, como representantes da
SEGOV em todas as regiões administrativas, para intermediar e tornar mais ágil o
atendimento de suas necessidades junto aos demais órgãos do Executivo
distrital.
A SEGOV já atuava assim como, por exemplo, no âmbito do GDF Presente. O
programa cuida da zeladoria de todas as cidades do DF e, por meio de forças-
tarefas envolvendo secretarias e empresas públicas, promove a execução de
variados serviços e obras para melhoria e revitalização da infraestrutura urbana
e rural. Uma ação integrada e coordenada pela Secretaria de Governo.
O secretário de Governo, José Humberto Pires, explica que os coordenadores vão
ter atuação mais abrangente e auxiliar na articulação para atender as
necessidades das áreas de saúde, educação, social, habitação, cultura,
mobilidade, ambiental, fundiária. Enfim, quaisquer que sejam as demandas das
cidades, o coordenador atuará junto aos órgãos responsáveis para que haja uma
resposta mais rápida e eficaz para a administração regional e, sobretudo, à
população. 
“Esta é uma determinação do governador Ibaneis, pois a gestão tem que ser mais
eficiente. As demandas precisam ter andamento mais célere”, afirma o
secretário.
“Os coordenadores estão na ponta para ajudar na execução de políticas
públicas”, diz o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Operações nas
Cidades, Flávio Araújo de Oliveira.
Além da agilidade e efetividade no que diz respeito à execução das políticas
públicas, a estratégia consolida ainda mais a proximidade da SEGOV junto às
administrações regionais. 
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Desde 2019, o GDF Presente vem
realizando serviços preventivos, como
forças-tarefas para limpeza e
manutenção de bocas de lobo em todas
as regiões administrativas, de forma a
preparar o Distrito Federal para o
período chuvoso. 
A estação chegou com intensas chuvas e,
por determinação dos gestores da
Secretaria de Governo do DF, as equipes
do programa ficaram em alerta para
atender necessidades emergenciais e
reparar os estragos provocados pelo
volume de água e fortes ventos.
"Vamos focar na recuperação dos
estragos das chuvas e continuar
firmes e fortes nas ações cotidianas",
alertou o secretário de Governo, José
Humberto Pires, às equipes do
programa. 
Em uma das ações, em menos de 36
horas, a força-tarefa do GDF, que contou
com a atuação de empresas públicas,
Administração Regional e o Polo Central
Adjacente II, recuperou  estragos
causados pelos temporais que caíram em
Vicente Pires. 
A contenção de uma cratera na Rua 4C, a
retirada de lama e cascalho na Rua 10B e  

GDF Presente atua em todas as
regiões administrativas para
diminuir transtornos provocados
pelas chuvas

o recapeamento do asfalto arrancado pela
força das águas na Estrada Parque
Taguatinga (EPTG), no acesso à cidade,
começaram a ser feitos no sábado de
carnaval, dia 13.
Os dias seguiram com serviços, em toda a
cidade, de patrolamento, desentupimento
de bocas de lobo, limpeza de ruas, retirada
de inservíveis, operação tapa-buraco e ações
de combate à dengue.

Foto: Polo Central Adjacente II faz limpeza
com patrol niveladora na Rua 10B de
Vicente Pires

Operação Buraco Zero na Rua 4B - 
 chácara 192/3 - de Vicente Pires

Antes

Depois



Um comitê de crise também foi preparado para
cuidar de Sol Nascente e Pôr do Sol. A cidade carece
de obras de infraestrutura e está bastante atingida
pelas chuvas. Entre os trabalhos feitos, houve uma
ação integrada envolvendo as administrações
regionais de Sol Nascente e Ceilândia e a Novacap
para desobstruir a rede de águas pluviais na EQNP
11/15, próximo à via de acesso ao condomínio
Cachoeirinha, de forma a diminuir o volume de
águas. 

Em São Sebastião, equipes do Polo Leste,
Novacap e Caesb recuperaram uma
erosão no bairro Morro da Cruz, onde
moram 20 mil pessoas. Os trabalhos, que
começaram no dia 17, envolveram 15
operários, 15 caminhões e 300 toneladas
de restos de material de construção para
construir bolsões visando conter a água
das chuvas, assim como um desvio maior
para diminuir o transbordo.
O Polo Leste também trabalha nos núcleos rurais Altiplano Leste e Santa Luzia,
localizados no Paranoá. Além da recuperação de erosões, os serviços avançam para a
terraplanagem e manutenção da via. 

As chuvas provocaram estragos na DF 205
Oeste, na Fercal. O Polo Norte atendeu pedido
da administração regional para ajudar a conter
um desmoronamento no Km 10.

Os órgãos do Executivo distrital têm trabalhado nas forças-tarefas e plantões para apoiar
o GDF Presente e as 33 administrações regionais no atendimento de suas demandas. 

Outra ação empreendida em Sol Nascente foi de combate à dengue, visando diminuir o
número de focos em água parada nas casas, evitando, assim, a proliferação do inseto
transmissor da doença. Os trabalhos envolveram cerca de 70 pessoas de diferentes
órgãos com diversas benfeitorias – de limpeza geral da cidade a um intenso serviço de
orientação da população.



GDF
Presente

Foto: Polo Central Adjacente II, em Vicente Pires



POLO CENTRAL
SUDOESTE

Recolhimento de galhada pós-chuva  Limpeza de entulho e inservíveis 

No período, o Polo Central, a Administração
Regional do Cruzeiro e reeducandos da Secretaria
da Administração Penitenciária (Seape) fizeram
mutirão de limpeza naquela região administrativa. 

Retirada de lixo verde no
Parque Bosque do Sudoeste

O cronograma no Sudoeste foi de ações de
limpeza. De 17 a 26 de fevereiro, muito lixo
verde foi recolhido nas quadras residenciais e
comerciais, avenidas e Parque Bosque. o
resultado foi o recolhimento de 37 toneladas
de lixo. 

Equipe da Novacap fez poda
de árvores na quadra 8 do
Setor de Indústria Gráfico. 



POLO CENTRAL ADJACENTE I

O Polo Central Adjacente I ficou até o dia 25 de fevereiro
em Varjão, com mutirões de limpeza em áreas diversas e
recolhimento de sujeira das calçadas. O entulho e lixo
recolhidos foram levados para a Unidade de
Recebimento de Entulhos (URE), onde são triturados e
utilizados em reparos de vias sem pavimentação, por
exemplo. Na recuperação das vias foram aplicadas
8.600 toneladas de massa asfáltica. 
“Pudemos focar as nossas forças para o trabalho
necessário após a passagem do vendaval e da chuva. Foi
possível reunir os órgãos para a liberação, limpeza,
conservação e manutenção de vias. Que sigamos em
frente, fazendo nosso trabalho para que a comunidade
possa transitar e usufruir de uma cidade cada vez mais
limpa”, disse Lúcio dos Santos, coordenador do Polo
Central Adjacente I. 

VARJÃO

LAGO NORTE

Retirada de entulho no
transbordo da quadra
11, uma área de
descarte irregular

Retirada de inservíveis em várias áreas do Varjão. De
17 a 26, foram 128 toneladas de sujeira retiradas da
cidade. 

O Polo Central
Adjacente I iniciou os
trabalhos no Lago
Norte dia 26 com
retirada de entulho e
cata cata de lixo verde
em áreas diversas.
Também, apoiando a
administração no tapa-
buraco. As ações
acontecem na cidade
até o dia 4 de março.Buraco Zero na QI 05, 11 e 15



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Muitos serviços foram executados de 13 a 26 de
fevereiro em Vicente Pires. As fortes chuvas
demandaram ações emergenciais e o GDF
Presente trabalhou, inclusive durante o recesso
de carnaval e fins de semana, ao lado do SLU,
Novacap, DER, Defesa Civil e da Administração
Regional. 

VICENTE PIRES

Contenção para evitar entrada
de água no condomínio 131B

Limpeza e retirada de entulho  na
Rua 12, que recebeu várias ações
de melhoria após os danos
provocados pelas chuvas. Lá  
 foram colocadas 1.055 toneladas
de material grosso na rua 12, para
recuperar a via.

Recolhimento de inservíveis e lixo
verde em vários endereços

Operação Buraco Zero na Rua da
Misericórdia. De 17 a 26 de fevereiro,
foram aplicadas 69 toneladas de
massa asfáltica em toda a cidade.

Equipes do SLU fizeram ações de
limpeza em Vicente Pires e na
Colônia Agrícola Samambaia.



POLO CENTRAL ADJACENTE III

A região central também foi castigada pelos
temporais das últimas semanas. A chuva do dia 16
causou desmoronamentos de terra, deixou bocas
de lobo entupidas e ruas alagadas. Na via que liga
a L4 à L2 Norte, perto da Universidade de Brasília
(UnB), o forte volume de chuvas provocou o
desmoronamento de um barranco e a pista ficou
alagada por causa da terra que entupiu os
bueiros. Mas as equipes do GDF Presente,
Novacap, Corpo de Bombeiros, SLU, Detran,
Administração Regional do Plano Piloto, CEB e
Caesb agiram com prontidão para limpar a cidade. 

PLANO PILOTO

Poda de árvores no Setor
de Rádio e TV - 703 Sul

Operação Buraco Zero na 402 Sul e em frente ao
Conjunto Nacional. O tapa-buraco na região
consumiu 64.700 toneladas de massa asfáltica.

Retirada de galhos e lixo
verde de várias áreas 

Vários órgãos envolvidos na limpeza
e liberação do viaduto da L2 Norte
Foto Acácio Pinheiro / Agência Brasília

 Limpeza de bocas de
lobo na 103 Norte 

A concentração de trabalhos na região central também incluiu limpeza de bocas de lobo
na Asa Norte, a partir das quadras 102/302 até a 106/306. Já nas quadras 405 até a 409
Norte, e na 402 Sul, a equipe retirou entulhos e lixo verde, composto de troncos, galhos,
cascas e folhas que caíram das árvores. De 17 a 26/02, foram recolhidas 256 toneladas
de entulho. 



POLO SUL
RIACHO FUNDO 

Retirada de entulho

Recolhimento de inservíveis

Limpeza no Parque
Ecológico Riacho Fundo

Instalação de meios-fios
na QS 06

A sujeira deixada nas ruas pela população e a
ocasionada pelas chuvas foram os alvos das
ações em Riacho Fundo. A limpeza com o
recolhimento de lixo, galhos e inservíveis
ocorreu por toda a região administrativa. 

Outra ação executada pela equipe do
GDF Presente foi a terraplanagem de
estrada de terra na área rural do CAUB,
no Riacho Fundo II.



POLO SUL II 

GAMA

SANTA MARIA

O Polo Sul II concluiu os trabalhos em Santa Maria com o
recolhimento de 130 toneladas de entulho das ruas. Foram
sete viagens de caminhão cheio de pneus, transportados
para o depósito do SLU, na Asa Sul. Houve ainda operações
tapa-buraco, poda de árvores e desobstrução de bocas de
lobo. Um caminhão pipa do GDF Presente auxiliou a equipe
da Administração de Santa Maria na limpeza das ruas da
cidade.

Operação para melhorar
as vias na área rural

Operação tapa-buraco Limpeza de bocas de lobo

Dia 22, começaram as melhorias no Gama. Até o dia 8 de março acontecem ações de
recuperação asfáltica, limpeza de bocas de lobo, recolhimento de lixo e inservíveis,
melhorias de estradas da área rural, roçagem, entre outras. 

A pedido da equipe que trabalha no depósito de carro
do Detran, o Polo Sul II fez melhorias na estrada de
terra na EPIA Sul, atrás da Polícia Rodoviária Federal.
No dia 24, o GDF Presente auxiliou equipe de Santa
Maria usando caminhão pipa para limpeza em algumas
ruas da cidade. 



POLO NORTE
PLANALTINA

SOBRADINHO

Ajustes das estradas do
Núcleo Rural Sítios
Agrovale

Retirada de 56 toneladas de
entulho e limpeza de
transbordos irregulares no
Jardim Roriz

Limpeza de bocas de
lobo no Setor Buritis 4
e Avenida das Feiras

Até o dia 22, o Polo Norte fez várias ações em Planaltina. No Núcleo Rural Sítios
Agrovale teve patrolamento de dez quilômetros de vias sem pavimentação, limpeza de
bacias de contenção, construção de 30 saídas de águas pluviais e de 11 lombadas. O
objetivo é desviar o fluxo de água no período chuvoso, evitando alagamentos. 96
toneladas de resíduos de construção civil foram usadas para melhoria da
trafegabilidade na região. Também, houve serviços de poda de árvores e recolhimento
de 1.080 toneladas de lixo de vários locais da cidade.

O trabalho começou na região no dia 23, atendendo
solicitação do administrador regional, Eufrásio Silva, de
realizar ajustes e patrolamento de via sem pavimentação
na margem da BR 020. Com as chuvas, estava ficando
intransitável para moradores e ônibus do transporte
público coletivo. O trabalho nas estradas rurais
continuam na DF 330, onde a equipe recupera 8km. O
Polo Norte fica na cidade até o dia 2 de março,
realizando também tapa-buraco, retirada de entulho, e
outros serviços. 

A equipe ainda ajudou na retirada de
árvores caídas e galhadas na Comunidade
Rua do Mato, na Fercal.

Ajustes na margem da
BR 020



POLO LESTE

ITAPOÃ

JARDIM BOTÂNICO

De 08 a 19 de fevereiro, foram 260 toneladas de
entulho retiradas dos transbordos irregulares do
Jardim Botânico. A administração regional usou
quatro toneladas de massa asfáltica na recuperação
das vias.

Enquanto cumprem cronograma de serviços
numa região administrativa, é comum que os 

Dia 19/02, o GDF Presente começou com várias
ações no Itapoã, entre elas, o transporte de areia
da Pedreira Bracal para o pátio de serviço da
administração regional. Uma doação que será
usada em serviços de benfeitorias para a
comunidade. No Núcleo Rural Capoeira do
Bálsamo, cerca de 1,5 km de vias foram cobertas
com expurgos de brita. Na limpeza feita, 300
toneladas de entulho foram retiradas de locais de
descarte irregulares. 

Polos atendam demandas pontuais de outras
cidades. No dia 19/02, equipe do Polo Leste fez o
transporte de 15 manilhas doadas pelo 4° Distrito do
DER, para serem utilizadas na canalização de águas
pluviais no Morro da Cruz, em São Sebastião.

Reconstrução de rede pluvial com a instalação
de quatro manilhas e recuperação de bueiro
para melhorar o escoamento da água da
chuva na quadra 318 do condomínio Del Lago.
Lá também houve a retirada de inservíveis.

A operação tapa-buraco
passou para várias ruas.  23
toneladas de massa asfáltica
foram usadas nos reparos.



 POLO OESTE
SOL NASCENTE E PÔR DO SOL

Uma força-tarefa envolvendo vários órgãos e
diferentes frentes de trabalho tem atuado nas
últimas semana em Sol Nascente. Serviços de
limpeza das bacias de contenção de águas
pluviais, desobstrução de bueiros, mutirão contra
o mosquito transmissor da dengue foram ações
empreendidas na região administrativa. 

Transporte de material pesado do parque de
serviços de Taguatinga para a Administração de
Sol Nascente, para ser usado em diferentes
serviços, como a contenção de erosões. O
trabalho foi feito em parceria pela Administração
de Taguatinga e Polos Oeste e Oeste II. 

Uma reinvindicação antiga da comunidade foi
atendida pelo Polo Oeste, que trabalhou na
recuperação de erosão no trecho 3 do
condomínio Gênesis. Para conter o buraco de
aproximadamente cinco metros de
profundidade, foram necessárias cerca de mil
toneladas de restos de materiais de construção.

Limpeza das bacias de contenção

No setor Cachoeirinha também foi feito um
trabalho para conter o avanço de uma erosão
de 10 metros de profundidade. Com o passar
do tempo e as fortes chuvas, a cratera chegou a
ficar próxima das casas. Além de beneficiar os
cerca de quatro mil moradores da região, a
ação também evita a proliferação do mosquito
transmissor da dengue, pois no buraco havia
entulho.



 POLO OESTE II  

O Polo Oeste II concluiu duas semanas de vários serviços em Taguatinga, como
manutenção de bocas de lobo, limpeza da Praça do Relógio, poda de árvores, construção
de calçada na CNF, além de ações emergenciais para reparar estragos das chuvas. Na
recuperação das vias, só nos dias 17 a 19, foram usadas 75 toneladas de massa asfáltica.

TAGUATINGA

CEILÂNDIA

Desobstrução e limpeza de
ciclovia no Taguaparque

Poda de árvores na
Avenida Hélio Prates 

Limpeza de passarela na
CSE 11 no Pistão Sul

Recuperação de estrada vicinal, desobstrução de canal
para drenagem de águas pluviais e construção de
bacias de contenção no Núcleo Rural Alexandre
Gusmão - Incra 7.

Desde o dia 19, a zeladoria na
região envolve  várias ações
simultâneas: Buraco Zero,
manutenção de boca de lobo,
limpeza, melhorias de estradas
de terra, poda de árvores,
lavagem de paradas de ônibus,
colocação de meios-fios.

Sinalização horizontal na
Feira da Guariroba P Sul 

Manutenção de boca de
lobo na Via P 2 Norte 
Manutenção de boca de

lobo na Via P 2 Norte 

Retirada de 46 toneladas de entulhos na área
especial da QNM 27. As benfeitorias vão até o dia 5
de março em Ceilândia.



 POLO RURAL  
De 16 a 28 de fevereiro, as equipes do Polo Rural patrolaram 88,8 km de estradas
rurais. Foram 256 viagens para encascalhamento. As outras ações foram:
✔   15 bolsões
✔  762 bigodes
✔ 3,4 km de roçagem 
✔ Correção de erosão

Reconformação de leito estradal, encascalhamento e saídas d'água 
na DF 170

Reconformação de leito estradal, encascalhamento e saídas d'água 
na Estrada Vicinal 541



Em evento no Palácio do Buriti dia 24, o
governador do DF, Ibaneis Rocha,
anunciou o investimento de R$ 35 milhões
para reformar nove feiras da capital.
Neste primeiro momento serão
contempladas as feiras do Núcleo
Bandeirante, Candangolândia, Riacho
Fundo, Gama, Taguatinga (M Norte), São
Sebastião, Santa Maria, Cruzeiro e
Sobradinho. Destas, já estão passando por
reparos as unidades da Candangolândia,
Riacho Fundo, Gama e M Norte. 
“São R$ 35 milhões para o maior programa
de reforma de feiras da história do DF.
Vamos começar a reforma pelos pisos,
boxes e depois que passar o período de
chuvas, corrigir os telhados”, afirmou o
governador ao comentar a importância
dessas obras que fazem parte do
programa Feira Legal. 
Outra novidade anunciada, foi a
suspensão da cobrança do pagamento de
preço público até 31 de junho deste ano.
A medida, prevista no Decreto nº 41.828,
regulamenta a Lei nº 6.576/2020, que
autoriza o Poder Executivo a prorrogar,
suspender ou isentar o pagamento de
preço público durante situações de calami- 

Governador Ibaneis anuncia
investimentos de R$ 35 milhões
para reforma de feiras do DF e
suspensão da cobrança de preço
público

Foto: Renato Alves/Agência Brasília 

dade pública e desastre.
Devido às dificuldades econômicas
decorrentes da pandemia da covid-19,  a
suspensão do pagamento beneficia
milhares de trabalhadores que ocupam
área pública, como os autorizatários,
permissionários ou concessionários
ocupantes de feiras livres e permanentes,
shoppings populares, quiosques, lojas em
terminais rodoviários e metroviários,
galerias, trailers, bancas de jornais e
revistas, faixas de domínio do sistema
rodoviário do Distrito Federal, das
Centrais de Abastecimento do Distrito
Federal (Ceasa) e de parques públicos,
bem como o comércio ambulante em
geral.
Ainda de acordo com a norma, fica
suspensa a cobrança do pagamento das
parcelas referentes aos acordos firmados
em razão de atraso ou inadimplemento
do preço público entre a administração
pública e esses profissionais, bem como
não haverá incidência de juros ou
correção monetária no preço público, ou
em parcelas já acordadas com o Poder
Público, durante o período previsto no
decreto. Com informações da Agência Brasília 



No último dia 23, o subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre
Yanez, entregou 60 termos renovando a autorização de uso do espaço para
permissionários que participaram de chamamento público realizado em 2019.
A feira tem 140 boxes, os quais estão sendo renovados em sua totalidade. 
A entrega aconteceu na administração regional, com a presença do administrador da
cidade, Major Cunha.

Feiras: 60 termos de
ocupação foram
entregues para

feirantes da Estrutural

No dia 24, o secretário de Estado de Governo do DF, José Humberto Pires, recebeu o
presidente do Sindicato dos Feirantes do DF (Sindifeira-DF), Francisco Valdenir
Machado Elias, e presidentes de associações de feirantes de todo o DF para tratar de
demandas da categoria.
Entre os pedidos, os feirantes reforçaram a necessidade de investimentos e reformas
das feiras, de forma a oferecer melhores condições de trabalho e um ambiente mais
confortável para os frequentadores.
“As demandas recebidas pela Secretaria de Governo serão encaminhadas à Novacap,
através do presidente Fernando Leite, órgão responsável pelas reformas e construção
das feiras”, disse José Humberto Pires.
O presidente da feira de Santa Maria, Jorge Alexandre, solicitou audiência junto ao
SEBRAE-DF, com vistas a firmar uma parceria de capacitação e aprendizagem sobre
linhas de créditos, técnicas de venda, etc. De acordo com o subsecretário de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre Yanez, a pasta já está em contato
com o SEBRAE-DF para solicitar uma agenda com os feirantes do DF. 
A nova legislação de feira foi outro assunto tratado e recebeu sugestões de
aperfeiçoamento no texto em vigor. Elas serão apresentadas à área técnica da SEGOV,
que já está estudando uma proposta de atualização das normas atuais.

SEGOV recebe representantes de feiras do DF para tratar de
melhorias para o setor



Arniqueira foi a quinta cidade a receber a
operação DF Livre de Carcaças no mês de
fevereiro. Dia 23, foram retirados oito carros
abandonados da rua da cidade, chegando a 487 o
total recolhido desde fevereiro de 2020, início da
iniciativa. As outras cidades foram Samambaia,
Plano Piloto, Sobradinho e Sudoeste. 
A ação da Secretaria de Segurança Pública integra
uma série de medidas adotadas no âmbito da
Sala Distrital de Coordenação e Combate à

De acordo com último boletim epidemiológico, em
2021 foram notificados 1.044 casos prováveis de
dengue, um decréscimo de 71,4% quando comparado
ao mesmo período de 2020, em que foram registrados
3.656 casos prováveis. Neste ano não houve nenhum
óbito registrado. No mesmo período do ano passado
houve o registro de dois óbitos.

Operação DF Livre de Carcaças já recolheu
487 unidades em um ano de operação

Foto: Ascom de Arniqueira

Combate à Dengue

coordenada pela Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas da SEGOV, com foco na eliminação de focos do mosquito Aedes
aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Sanear Dengue segue com ações no DF
Foto: Equipe da Dival passando fumacê no terceiro

Distrito Rodoviário do DER DF.

Entre as principais ações que motivaram a queda no número de contaminados pela
dengue destacam-se visitas domiciliares, manejo ambiental, retirada de inservíveis e
entulho, eliminação de sucatas, monitoramento de pontos estratégicos para o
surgimento dos mosquitos, utilização do fumacê e levantamento de dados.
Todo o trabalho é realizado pela Vigilância Ambiental em parceria com as
administrações, SLU, DF Legal, Novacap, Corpo de Bombeiros, secretarias de Saúde, de
Governo e de Desenvolvimento Social.
A escolha das cidades onde são realizadas as ações é norteada pelos boletins
epidemiológicos divulgados pela SES.

Dengue,



Com informações da Agência Brasília

Em breve, os moradores da Asa Norte
poderão usufruir de mais uma área de
lazer: o Parque Burle Marx. No último dia
23, começou a retirada de 1.602 veículos
guardados no depósito do Detran, uma
área de 22 mil metros quadrados que está
sendo desocupada porque, agora, todo o
terreno faz parte da poligonal do Parque
Ecológico Burle Marx, no setor Noroeste.
Os veículos estão sendo levados para o 
 Parque Rodoviário do DER/DF e a
expectativa é de que a operação dure em
torno de 30 dias. 
Para atingir esse objetivo, foi fundamental
o envolvimento da Secretaria de Governo,
por meio da Secretaria Executiva de 
 Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas, que promoveu
reuniões, debates, visitas técnicas e outras
ações integradas com diversos órgãos do
governo para solucionar a situação. 
"Queremos, com essa iniciativa, aproximar
ainda mais o cidadão do meio ambiente,
assim como estimular a qualidade de vida
na região", afirma Meire Mota, secretária-
executiva de Acompanhamento e
Monitoramento de Políticas Públicas.

 

Mutirão retira 1.602 carros do 
Parque Burle Marx

Foto: Lúcio Bernardo Jr. da Agência
Brasília

O presidente do Instituto Brasília
Ambiental, Cláudio Trinchão, comemorou
a iniciativa, que classificou como uma
“situação histórica” e destacou quais
serão os próximos passos para a
implantação do Parque Burle Marx.
“Aprovamos recentemente o plano de
manejo e estamos na fase final da
licitação para a construção de toda a
infraestrutura do parque. Com a
liberação da área, vamos fazer uma
recuperação vegetal para que ela seja
entregue à sociedade”, explica.
A força-tarefa para o recolhimento e
transporte dos veículos é uma iniciativa
da Secretaria de Governo, do  Detran-DF,
do Instituto Brasília Ambiental, e conta
com o auxílio da Secretaria do Meio
Ambiente, do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/DF), da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)
e das polícias Civil e Militar do DF.
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