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GDF PRESENTE FAZ 
 SÉRIE DE MELHORIAS EM
ÁGUA QUENTE

PISTA DO PARK WAY É
REFLORESTADA PARA
REDUZIR BARULHO DA
EPIA

VISITA AOS HOSPITAIS
DE CAMPANHA EM
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Foto: Polo Leste - Terraplanagem na quadra
318 do Condomìnio Del Lago, no Itapoã



GDF
Presente

Foto: Polo Oeste II realiza série de ações para comemorar o aniversário de
 50 anos de Ceilândia



POLO CENTRAL

A passagem do GDF Presente pelo Guará, no período
de 15 a 19, resultou em:
• Aplicação de 9.22 toneladas de massa asfáltica para
recuperar as pistas danificadas;
• Recolhimento de 150 toneladas de entulho, galhos e
inservíveis.

O Polo Central participou de força-tarefa para
limpeza de uma área de 163,7 metros quadrados,
localizada entre as quadras QE 48 a QE 58 e a QE
38. O local enfrentava há anos o problema de
descarte de entulho e ocupação irregular, e será
transformado em um novo parque recreativo. 

A semana de 22 a 26 de março foi de limpeza no SIA. A calçada e o estacionamento
público da feira foram lavados e das ruas foram retiradas 146 toneladas de lixo. Na
operação Buraco Zero foram aplicadas 10 toneladas de massa para recuperar as vias em
diferentes trechos.

GUARÁ

Em atendimento à demanda
de ouvidoria, a Novacap
realizou poda de árvores na
quadra QI 02.

Construção de canteiros na
horta comunitária

 Foto: Divulgação/Administração Regional do
Guará

Tapa-buraco nos trechos  4 e 7 

SIA 

Área externa
da feira do SIA
foi higienizada.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

LAGO NORTE

VARJÃO

O Polo Central Adjacente I esteve no Varjão de 11
a 18 de março com mutirão de limpeza. A cidade
ficou mais limpa com a retirada de 188 toneladas
de entulho e de lixo verde que estavam
espalhados pelas ruas.

Grande quantidade de matagal foi
recolhida pelas equipes do GDF Presente.

Desobstrução da galeria de
águas pluviais na quadra 05

Foco na limpeza com
a  retirada de entulho

Novacap fez poda de
árvores  no CA 02 

LAGO SUL

De 18 a 25 de março, 232
toneladas de entulho foram
retiradas do Lago Norte e pistas
foram recuperadas com a
aplicação de oito toneladas de
massa asfáltica.

Reconstrução de bocas de
lobo na QI 07 conj 13 

O GDF Presente começou dia 26 de março no Lago Sul
com a retirada de entulho na QI 11. No total, foram
recolhidas 72 toneladas de lixo da cidade. Bocas de
lobo também receberam manutenção e trechos
asfálticos que estavam danificados foram tratados com
a aplicação de massa. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Semana produtiva nas ações de manutenção e
revitalização do GDF Presente no Park Way. O
cronograma de serviços incluiu retirada de faixas
de propaganda irregulares; lavagem de pontos
de ônibus; higienização de PEC - Ponto de
Encontro Comunitário; manutenção de estradas
de terra; poda de árvores; construção de dois
bolsões no setor de chácara Coqueiro 2;
terraplanagem no campo da quadra 13;
perfuração do solo nas quadras 7 e 8 para o
plantio de 300 mudas; colocação de bloquetes
na futura feira da Vargem Bonita. No Buraco
Zero, a manutenção de vias foi feita com a
aplicação de 18.500 toneladas de massa
asfáltica. 

PARK WAY

NÚCLEO BANDEIRANTE

Manutenção das vias rurais do
 setor de chácaras Coqueiro 

Retirada de 300 toneladas de
 lixo verde e de entulho

Recolhimento de lixo verde e objetos abandonados
nas ruas (como pneus, colchões e móveis velhos);
recuperação da malha viária; higienização de locais
públicos como paradas de ônibus, PEC's e bancos de
praça; roçagem na Estrada Parque Núcleo
Bandeirante; conserto de bocas de lobo foram
algumas da ações executadas. A semana terminou
com o recolhimento de 260 toneladas de entulho e a
aplicação de 31 toneladas de massa asfáltica para
recuperar as ruas da Vila Cauhy e da Metropolitana.

Construção de boca de lobo,
calçada e colocação de meio-fio

na feira permanente

Reforma de posto policial na Avenida Central com a
construção de banheiro e copa, além da troca do
piso e reparos na parte elétrica e hidráulica. O
material usado na obra veio da administração
regional e de doações de outros órgãos do GDF. 



POLO CENTRAL ADJACENTE III
A manutenção na área central foi com ações de:
 

Na segunda quinzena de março houve retirada de inservíveis no Hospital HRAN;
recolhimento de lixo verde em várias quadras das Asa Sul e Norte; a Vila Planalto
recebeu ações de limpeza, varrição e pintura de meios-fios em frente ao CEF 01;
Buraco Zero na Avenida W3 Norte - entre as quadras 502 e 504, no estacionamento
do Setor Hospitalar Norte, e na Vila Planalto. O Polo conta com o trabalho dos
reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

PLANO PILOTO

Na Vila Telebrasília, houve
poda de árvores que
atrapalhavam a iluminação
pública em duas praças. 

Outra ação foi a limpeza das
canaletas das passagens
subterrâneas sob os eixos W e L e o
Eixão. O objetivo é impedir que a
água da chuva se acumule e cause
alagamentos nas travessias.

A Esplanada dos Ministérios passa por revitalização
com limpeza das bocas de lobo e recuperação das
pistas de rolamento das vias N e S. O GDF Presente
aplicou mais de 54 toneladas de massa asfáltica no
trecho entre a rodoviária do Plano Piloto e o 1º
Grupamento de Bombeiros Militar.

Recuperação de todo o asfalto nos
arredores do Santuário Dom Bosco, na
Asa Sul. Cerca de 11 toneladas de
massa asfáltica estão sendo
empregadas nos reparos.



POLO SUL

AS quadras QS 02, QS 04, QS 06, QS 10, QS 12, QN 05 e QN 07, além dos módulos 59 e 79
da Colônia Agrícola Sucupira, fizeram parte do cronograma de regiões atendidas. No
total, mais de 40 toneladas de massa asfáltica foram fornecidas pela Companhia
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).
Recolhimento de inservíveis, podas preventivas, restauração de bueiros e manutenções
em estradas rurais também estiverem entre os serviços realizados pelas equipes do GDF
Presente.

O Polo Sul mantém máquinas e equipes para
manutenção da infraestrutura em Água Quente e Riacho
Fundo. 

RIACHO FUNDO

Foto e informações: Ascom Riacho Fundo

Com o apoio do GDF Presente, a operação tapa-
buracos foi reforçada no dia 23, em Riacho
Fundo. Atendendo a pedidos da população, a via
próxima ao Instituto de Saúde Mental (ISM)
recebeu serviços de manutenção. Após
autorização do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal (Detran-DF), dois quebra-molas
também foram construídos na área. A força-
tarefa para recuperação de vias públicas
continua.

Com informações da Ascom do Riacho Fundo

RECANTO DAS EMAS

Retirada de lixo na DF 280, na
divisa de Água Quente e Santo
Antônio do Descoberto

As ações do GDF Presente estão direcionadas para a melhoria da infraestrutura de Água
Quente, na região do Recanto das Emas. Ações de limpeza, recuperação de vias,
investimento na rede de águas pluviais, revitalização de parquinhos e paradas de ônibus
estão acontecendo na cidade.   

Reposição de tampas de
boca de lobo



POLO SUL II 

GAMA

SANTA MARIA Muitos inservíveis são
descartados nas ruas das
cidades de todo o DF. Em
Santa Maria. em duas
semanas, o Polo Sul recolheu
13 carrocerias cheias de
pneus, que foram levados
para a área de treinamento
de tiros da Polícia Militar, no
Batalhão localizado no Setor
Policial Sul.

O Polo Sul II ficou de 8 a 19 de
março em Santa Maria com
retirada de pneus e
recolhimento de entulho. A
pedido da administração
regional, uma área destinada
à Polícia Militar foi um dos
locais que recebeu o mutirão
de limpeza do GDF Presente.  

As intervenções do GDF Presente no Gama contemplaram as
áreas urbana e rural, que recebem ações de conservação e
melhoria da infraestrutura até o dia 5 de abril.

O Polo Sul II também auxiliou as ações de tapa-buraco da Novacap, na divisa do DF com
o Goiás. 

Operação tapa-buraco aconteceu nas avenidas dos
setores Sul, Leste, Oeste e a avenida principal do Corpo
de Bombeiros. Cerca de 60 toneladas de massa asfáltica
foram empregadas. 

A comunidade do Engenho das Lajes, na DF-290, teve
mais um lixão desativado. O serviço contou com
apoio dos reeducandos da Secretaria de
Administração Penitenciária (Seape) e da
Administração Regional do Gama.  Um terreno baldio
repleto de entulhos e inservíveis foi todo limpo e
cercado com pneus. Duas estradas de terra do
povoado foram recuperadas.

Asfalto recuperado na
quadra 12 do Setor Sul

Gama recebeu ainda poda de árvores, roçagem,
limpeza da Biblioteca e do Centro Cultural e
manutenção de vias não pavimentadas no
Núcleo Rural Engenho das Lajes. 

No total, 250 toneladas de sujeira foram recolhidas da cidade.



POLO NORTE

O Núcleo Rural Sarandi foi muito castigado pelas
chuvas. A via central da comunidade estava
quase intransitável, mas ações do Polo Norte
mudaram a situação com patrolamento e
colocação de material para nivelar a via. Foram
usadas 500 toneladas de expurgo de brita,
compradas pelos moradores, para fazer uma
capa sobre o solo. A ação, em parceria com a
administração regional, deu início aos trabalhos
do GDF Presente em Planaltina e atende a uma
demanda antiga da comunidade.  

PLANALTINA

O GDF Presente fez mais melhorias em Planaltina,
como retirada de galhadas e inservíveis no Jardim
Roriz, na Avenida Independência e outros
endereços. Também, a operação Buraco Zero
restaurou o asfalto no Setor Vila Dimas e em outros
locais.

Construção de bacia de contenção no setor de
chácaras da Rua das Palmeiras, no Núcleo Rural
Sarandí. A obra é para desvio da água da chuva. 

A comunidade de Sarandi foi contemplada com
outras benfeitorias. Uma reivindicação antiga dos
moradores da região foi atendida: a Novacap
instalou um Ponto de Encontro Comunitário.
Também, o campo de futebol de terra foi limpo e
teve os buracos tapados. A lixeira de uso
comunitário teve reparos.



POLO LESTE
No Jardim Botânico houve a manutenção de cinco
quilômetros de vias não pavimentadas nos bairros
Itaipu, João Cândido e no Setor Habitacional Tororó. Ao
todo, foram utilizadas 180 toneladas de material para
ajustes e nivelamento. As ruas asfaltadas foram
revitalizadas em parceria com a administração regional
e o DER. Foram aplicadas 10 toneladas de massa
asfáltica. E ao final da semana de melhorias, a limpeza
feita resultou no recolhimento de 150 toneladas de
entulho e inservíveis.  

A força-tarefa realizou a terraplanagem de 20
ruas do bairro Del Lago. A ação vai melhorar a
trafegabilidade das vias das quadras 202 e 203
que ainda não são asfaltadas, e beneficiar
cerca de 2,5 mil pessoas. A comunidade da
Mandala, bairro que não possui vias
pavimentadas, também passou por ajustes. Ao
todo, foram usadas 600 toneladas de material
doado pelo SLU para recuperar as estradas de
terra. Outros serviços foram desobstrução de
boca de lobo, operação tapa-buraco com o uso
de 19 toneladas de massa para recuperação
de vias, e limpeza de área de descarte irregular
de lixo. 

ITAPOÃ

JARDIM BOTÂNICO

Terraplanagem nas ruas 18, 19 e 20 do bairro
João Cândido. A pedido da comunidade,
foram feitas duas lombadas para reduzir a
velocidade dos veículos. 

Limpeza de boca de lobo na
Avenida Nacional

 Manutenção de meios-fios na
ciclovia da DF-250



 POLO OESTE
As manutenções do Polo Oeste em Brazlândia aconteceram nas
áreas urbana e rural. O GDF Presente chegou na cidade dia 19 e
fica até o dia 2 de abril.

BRAZLÂNDIA

RIACHO FUNDO

20 quilômetros de estradas de terra foram
patroladas na região administrativa. No Polo
Agrícola Radiobrás, 15 quilômetros receberam
material grosso para ajustes e compactação,
deixando as vias mais firmes para os moradores da
comunidade.
Na limpeza da cidade, o Polo recolheu
aproximadamente 60 toneladas de entulho em
vários setores. 

Construção de estacionamento
na quadra 06 do Setor Norte

O Polo Oeste disponibilizou equipe para ajudar nas ações de
limpeza do Polo Sul em Riacho Fundo.

Capina e limpeza de calçadas Limpeza de parquinhos

Revitalização de estacionamento
em frente ao parque de serviço da

Administração Regional  



 POLO OESTE II  

Em Ceilândia, as ações de manutenção e revitalização do GDF Presente foram
intensificadas para comemorar os 50 anos da cidade. Pavimentação asfáltica, limpeza de
terrenos públicos, desobstrução de bocas de lobo, poda de árvores, implantação de
meios-fios, foram intervenções do mutirão realizado em parceria com a administração
regional e órgão dos GDF, em vários endereços da região. 

CEILÂNDIA

67 toneladas de massa
foram usadas na
restauração do asfalto.

Colocação de tampas e
desobstrução de bocas
de lobo na ADE do Setor
P Sul 

Recuperação de
assoreamento da rede de

águas pluviais no 
Condomínio Privê 

Implantação de
canaletas para
escoamento de 

águas pluviais na QNR 2

Manutenção de calçada
na Via P 2 Norte 

Limpeza geral na cidade, com
a retirada de 561 toneladas
de entulho no período de 22 a
31 de março. 

Parabéns pelos 50 anos!

O GDF Presente lavou
paradas de ônibus, fez
poda de árvores,
implantou quadra
poliesportiva de areia no
Parque Recreativo do
Setor O, recuperou 6,5 km
de estradas vicinais no
Incra 9 e no Núcleo Rural
Monjolinho.



 POLO RURAL  
O mês de março fechou com 319 quilômetros
de estradas rurais patroladas pelas equipes
do Departamento de Estradas e Rodagem do
DF (DER) e da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento. Elas compõem o Polo Rural e
juntas têm proporcionado melhorias nas
estradas não pavimentadas de todo o Distrito
Federal.
Entre as ações desenvolvidas, em 12 regiões
administrativas, estão 470 viagens para
encascalhamento,  425 bolsões (reservatórios
que servem para reter a água da chuva e
evitar a formação de erosões), 1.971 bigodes
(são uma espécie de escorredeira), e 50
quilômetros de roçagem.

Serviço de roçagem na Rodovia
DF - 430, em Brazlândia. O
trabalho foi feito nas margens
de 10,7 quilômetros da pista.

Recuperação das estradas na área rural de Vendinha, na região de Brazlândia. O
trator fez reconformação do leito, deixando com melhor trafegabilidade. 

Equipe do DER fez limpeza da
camada vegetal de terreno no
Guará. 



Patrolamento de dois quilômetros de vias não
pavimentadas no Núcleo Rural Sobradinho dos
Melos, onde foram utilizadas 100 toneladas de
material doado pelo SLU.  

Na última semana de março, o Polo Leste
trabalhou no recolhimento de entulho e inservíveis
e na recuperação de estradas de terra e
asfaltadas, do Paranoá. Foram usadas 16
toneladas de massa na operação tapa-buraco.

Mais GDF PRESENTE SUDOESTE

PARANOÁ

Revitalização das
calçadas na SQSW 103

Recolhimento de galhada e
inservíveis nas quadras 

QRSW 1, 2 e 3 

CANDAGOLÂNDIA

A recuperação do asfalto danificado foi o alvo das
ações do Polo Central Adjacente II, em
Candangolândia. Foram usadas 9.500 toneladas de
massa para deixar as pistas renovadas.
Também houve o recolhimento de lixo verde,
entulho e inservíveis, e ampliação da captação da
rede de águas pluviais com a construção de mais
uma boca de lobo no conjunto D da quadra 4. 

De 29 a 31 de março, o
Polo Central fez limpeza
nas avenidas e quadras do
Sudoeste. Foram retiradas
17 toneladas de entulho,
lixo verde e inservíveis.
Novas calçadas e uma
rampa de acessibilidade
na quadra 103 marcaram
a passagem do GDF
Presente pela cidade. 

Além destes serviços, as equipes deram início à
construção de duas faixas de desaceleração perto da
via que separa o Sudoeste da Octogonal



Devido à necessidade de melhoria em sua
infraestrutura, Água Quente continua
recebendo as ações do GDF Presente,
incluindo maquinários e equipes do Polo
Sul e Central Adjacente II.  Lá, uma série
de melhorias foram feitas durante o mês
de março, entre elas, a operação tapa-
buraco e a manutenção de mais de 70%
das vias que não são asfaltadas. Até
agora, mais de 1.400 toneladas de
material foram usadas para revitalizar 23
ruas.

Água Quente recebe força-tarefa para
manutenção da infraestrutura

Para melhorar a mobilidade de pedestres e
motoristas dos residenciais Dom Francisco,
Salomão, Buritis e Guarapari, os
trabalhadores utilizaram 24 toneladas de
massa asfáltica. Também foram retiradas dez
toneladas de lixo verde no Residencial São
Francisco.

CIDADES

As paradas de ônibus
foram revitalizadas com
capina nos arredores e
pintura nova. 

O  Serviço de Limpeza Urbana disponibilizou 42
funcionários para mutirão de limpeza com frisagem,
capina e varrição em toda a região de Água Quente. O
trabalho do SLU incluiu a pintura dos meios-fios. 



Servidores da Administração Regional do
Park Way e o GDF Presente uniram-se para
uma iniciativa que vai deixar a região da via
Estrada Parque Indústria e Abastecimento
(Epia) mais florida e bonita. Eles
começaram a criar um corredor verde com
cerca de 3 mil árvores nativas do cerrado
que foram plantadas dos dois lados da via,
no trecho que liga o Catetinho ao Balão do
Aeroporto. A vegetação, formada por
mudas doadas pela Secretaria de Meio
Ambiente (Sema) e pelo viveiro
comunitário da região, vai ajudar a reduzir
a poluição sonora da rodovia que chega às
residências. 
Para o coordenador do Polo Central
Adjacente II, responsável pelas ações do
GDF Presente no Park Way, Rodrigo
Caverna, o trabalho desenvolvido pelo
Governo do Distrito Federal (GDF) tem um
significado, antes de tudo, ambiental. “É o
resgate da arborização que foi perdida ao
longo dos anos e trouxe prejuízos e
desconforto para a população”, diz.

Pista do Park Way é reflorestada para
reduzir barulho da Epia

CIDADES

5 km de extensão que passam
pelas quadras 26, 27 e 28, de
um lado da pista, e 7, 8 e 12, do
outro, receberam as mudas de
de espécies, como ipê-branco,
ipê-roxo, ipê-rosa, ipê-de-
jardim, pajeú, aroeira,
saboneteira, amendoim-bravo,
oiti, embaúba, jatobá, ingá-de-
metro, araçá-do-cerrado, pata-
de-vaca, landim e mogno.

“A valorização ambiental é uma das
nossas prioridades e vai ao encontro
dessa redução do barulho de carros
que vem da rodovia e incomoda os
moradores”, explica o administrador
do Park Way, Maurício Tomaz.

Com informações da Agência Brasília



No último dia 25, a secretária Executiva
de Acompanhamento e Monitoramento
de Políticas Públicas da SEGOV, Meire
Mota, e a secretária de Turismo do DF,
Vanessa Chaves de Mendonça,
estiveram na Fecomércio DF para
apresentar o projeto Viva W3 ao novo
presidente daquela federação, José
Aparecido da Costa Freire.
No encontro, as gestoras falaram sobre as ações já empreendidas para revitalizar a
avenida como a adoção dos becos pelo Adote uma Praça, as reformas da via W3 nas
quadras 500, o fechamento dos cruzamentos da 706/707 e 712/511, a instalação de 34
novas lixeiras afixadas em postes. Também, destacaram como a iniciativa que envolve
vários órgãos do GDF tem sido executada em parceria com a Fecomércio, comerciantes,
moradores e frequentadores da região.

"Essa parceria está conseguindo tirar do
papel a tão esperada revitalização, e
vamos conseguir ressignificar a avenida
mais icônica de Brasília. Juntos
conseguiremos trazer de volta a vida e
fazer a W3 voltar a ser uma referência
da cultura e turismo na nossa cidade",
afirma Meire Mota.

REVITALIZAÇÃO W3 

O projeto de revitalização da Avenida W3 Sul conta com investimento de R$ 24,8 milhões
e inclui a melhoria do sistema viário e no fluxo de pedestres. Os serviços previstos para
toda a avenida são reforma dos estacionamentos, nivelamento das calçadas com piso
tátil e rampas para acessibilidade, arborização e paisagismo, reforma dos becos entre os
blocos, pintura, sinalização horizontal e troca da iluminação. Também, a reforma da
Praça 21 de Abril e a instalação de pontos de encontro comunitários em outras duas
praças. 
Além disso, há projetos e ações de fomento ao comércio local e às atividades de esporte,
lazer, turismo, arte e cultura. 



A campanha será enquanto durar a pandemia e, além dos pontos de vacinação, as redes
de supermercado que aderiram ao movimento  Solidariedade Salva estão recebendo as
doações.  São mais de 50 estabelecimentos do atacado e varejo em todo o DF. 
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar estarão encarregados da logística de
entrega dos donativos às famílias.

 “Num momento tão delicado
em que estamos vivendo, com
famílias passando dificuldades,
é essencial a união do Estado
com a sociedade civil
organizada em prol do bem
comum. A Secretaria de Estado
de Governo do Distrito Federal
está empenhada nesta
iniciativa que conta com a
participação da Associação de
Supermercados de Brasília
(Asbra) e que a cada dia recebe
mais adesão do comércio
varejista e do atacadista.
Estamos trabalhando juntos na
arrecadação e na distribuição
para atendermos as
necessidades da população em
maior vulnerabilidade”, afirma
o secretário de Estado de
Governo do DF, José Humberto
Pires.

Solidariedade 
Salva

SEGOV apoia campanha da sociedade civil em
favor das pessoas em vunerabilidade social

Os 50 postos de vacinação do Distrito Federal estão recebendo doação de cestas básicas.
A iniciativa da sociedade civil visa arrecadar alimentos a serem entregues para famílias
em condições de vulnerabilidade social.
Órgãos do GDF abraçaram a campanha "Solidariedade Salva" e estão colaborando com a
organização, divulgação e logística para arrecadação e distribuição. 



O Governo do Distrito Federal
tem trabalhado com ações
integradas envolvendo
órgãos das forças de
segurança e de fiscalização
para combater invasões  na
área central de Brasília e nas
regiões administrativas.  
As invasões têm acontecido em áreas que não são passíveis de regularização e, portanto,
têm demandado o trabalho tempestivo do GDF de forma a manter a ordem urbanística e
territorial. Foi o que aconteceu no dia 5 de abril, quando a Secretaria DF Legal, com apoio
da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), removeu uma invasão perto do Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Setor de Clubes Esportivos Sul.
De acordo com o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, as áreas estão
sendo ocupadas em lugares impróprios e o governo tem feito um trabalho de remoção
no sentido de manter a cidade organizada e cuidada. "São medidas absolutamente
necessárias para manter a ordem pública e o planejamento urbanístico da nossa cidade
que, diga-se de passagem, é uma das mais bonitas do mundo. Nós não podemos deixar
essa favelização acontecer em lugar nenhum", pontua. 
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O secretário destaca que o governo possui programas
habitacionais e tem feito um trabalho muito grande no
sentido de dar apoio à população mais carente na área
social. "É muito importante que as pessoas procurem 
 os programas e se inscrevam para se habilitarem a
receber as moradias e os demais benefícios sociais do
governo. O momento que estamos vivendo é muito
sério, há um esgarçamento do tecido social de uma
maneira geral, gerando grandes dificuldades para as
pessoas sobreviverem", pondera. Ainda de acordo com
Pires, a ocupação de áreas que não podem ser
regularizadas é uma desobediência da ordem pública
que não resolverá a questão social.   
"As retiradas minimizam a exposição das pessoas às moléstia como a covid-19. Vamos
passar por esta crise e as pessoas que têm direito certamente serão abraçadas pelos
programas sociais do governo, afirma o secretário de Governo do DF.

https://www.metropoles.com/tag/df-legal
https://www.metropoles.com/tag/pmdf
https://www.metropoles.com/tag/ccbb/page/4


Visita às obras de construção dos
 hospitais de campanha 

O Governo do Distrito Federal está
construindo três hospitais de campanha
para ajudar no atendimento da rede
pública durante a pandemia. As unidades
contarão com 100 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) cada, na
modalidade de suporte ventilatório
pulmonar, específicos para pacientes
com covid-19. 
Os hospitais estão sendo construídos no
Plano Piloto, Gama e Ceilândia e serão
entregues na segunda quinzena de abril.
No dia 5 de abril, o secretário de Estado
de Governo do DF, José Humberto Pires,
e o presidente da Novacap, Fernando
Leite, visitaram as unidades do Gama e
Ceilândia para acompanhar o andamento
das obras. 
A construção dos três hospitais de
campanha soma os esforços do GDF para
combater a covid-19. Desde que a
pandemia se instalou no país, em março
de 2020, o governo distrital investiu mais
de R$ 2,7 bilhões em obras,
equipamentos, equipes médicas e
medicamentos. 
Outras medidas recentes que podem ser
destacadas são o processo seletivo para
contratação de profissionais de saúde
aposentados para reforçar o
atendimento na rede e a ampliação da
carga horária de servidores ativos.
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Fotos: Kiko Paz, Ascom da Novacap Com informações da Agência Brasília 



A Secretaria de Estado de Governo do
Distrito Federal deseja à Vânia Gurgel
sucesso no cargo de Administradora
Regional do Setor Complementar de
Indústria e Abastecimento do Distrito
Federal.

A Secretaria de Estado de Governo do
Distrito Federal agradece a colaboração
e o empenho de Gustavo Cunha à frente
da Administração Regional do Setor
Complementar de Indústria e
Abastecimento do Distrito Federal,
responsável pela gestão administrativa
da Estrutural e Cidade do Automóvel. 
Major Cunha, como é conhecido,
trabalhou com dedicação e afinco pelas
benfeitorias da região administrativa e
sua comunidade, no período de agosto
de 2019 a abril de 2021. 
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