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Foto: Polo Norte - recapeamento da avenida
principal da quadra 18, em Sobradinho



GDF
Presente

Foto: Polo Oeste - GDF Presente faz terraplenagem 
em vias de Sol Nascente e Pôr do Sol



POLO CENTRAL

Demanda antiga dos moradores da quadra 8 do
Cruzeiro Velho foi atendida na passagem do GDF
Presente, que finalizou a reforma do beco entre
os blocos I e J. Melhorias de quadras
poliesportivas, limpeza de parquinhos e passeios
públicos, poda de árvores, recolhimento de 68
toneladas de entulho e inservíveis foram serviços
executados pelo Polo Central. 

CRUZEIRO

Tapa-buraco no estacionamento
da quadra 1.307. A melhoria das
vias foi feita com 1.2 toneladas
de massa asfáltica

O Polo Central fez limpeza geral na cidade, de
onde foram retirados 110 pneus e um total de
200 toneladas de entulho e inservíveis. O Polo
apoiou a Administração Regional na entrega
de cestas básicas para população carente, fez
lavagem da praça de quiosques no Setor
Leste e da entrada da feira permanente.
Outra ação foi o espalhamento de 52
toneladas de material triturado para melhorar
a trafegabilidade do anel viário e da estrada
da Cabeceira do Valo. 
No tapa-buraco foram 4.7 toneladas de massa
asfáltica. 

SCIA - ESTRUTURAL

Quadras esportivas da cidade
recebem novos materiais

O estacionamento do restaurante
comunitário foi revitalizado para
dar maior comodidade e
segurança para a população.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

LAGO NORTE

VARJÃO

O Polo Central Adjacente I esteve no Varjão de 5
a 9 de abril e realizou grande mutirão de
limpeza. Foram retiradas 166 toneladas de
entulho. Na manutenção e conservação da
cidade também teve operação Buraco Zero na
qual foram usadas 4.2 toneladas de massa
asfáltica para recuperar as vias. 

O cronograma de ações do Polo Adjacente I no Lago Norte foi de 12 a 16 de
abril. A operação tapa-buraco consumiu 14.20 toneladas de massa asfáltica. 

A limpeza deixou a cidade mais
bonita com o recolhimento de
lixo verde, entulho e inservíveis.
Foram 240 toneladas retiradas
de toda a região administrativa. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II
Vicente Pires é um canteiro de obras e a cidade conta
muito com as ações do GDF Presente para sua
manutenção e revitalização. Foram vários trabalhos
de 5 a 9 de abril, como construção de
estacionamento e de quebra-molas, recolhimento de
terra e de manilhas, roçagem, entre outros.  A
quantidade de massa asfáltica na melhoria das vias
foi de 48.310 toneladas. E a limpeza, que também foi
feita na Colônia Agrícola Samambaia e na Vila São
José, retirou das ruas 209 toneladas de entulho,
inservíveis e lixo verde. 

VICENTE PIRES

ÁGUAS CLARAS

Parquinho do Jóquei foi
revitalizado com areia nova

60 novas vagas para veículos
foram abertas na travessa 2 da
Rua 4

Construção de
ondulação
transversal na
Rua 8 chácara
197

Demanda aguardada pelos moradores da cidade, a
reforma do estacionamento da Avenida Parque Águas
Claras foi concluída com ajuda do GDF Presente e
liberou 25 vagas para a população. A obra feita em
parceria com a Administração Regional e Novacap
incluiu a recuperação de bocas de lobo, ajuste na
galeria de água pluvial, reparação de meio-fio e do
asfalto da via, além da recolocação dos bloquetes do
estacionamento. A manutenção do GDF Presente em
Águas Claras foi de 12 a 16 de abril e teve também a
lavagem de 23 paradas de ônibus nas Avenidas
Araucárias e Castanheiras, manutenção de vias com a
aplicação de oito toneladas de massa asfáltica, e
limpeza com o recolhimento de 45 toneladas de
entulho e inservíveis.

 Manutenção do parquinho
da Praça Sabiá 



POLO CENTRAL ADJACENTE III
O GDF Presente conta com
o trabalho da Novacap na
manutenção do piso em
torno da Rodoviária do
Plano Piloto. No serviço,
que acontece nos dois
sentidos do Eixo
Monumental e na área
interna onde os ônibus
acessam, estão sendo
aplicadas 35 toneladas de
massa asfáltica. 

PLANO PILOTO

A limpeza na área central é permanente, com o
recolhimento de galhos e lixo verde. A ação da foto
foi na Asa Sul. 

Fresagem do asfalto na
alça da plataforma D

Manutenção do circuito
interno 

As tesourinhas e quadras receberam as
equipes de reeducandos da Secretaria de
Administração Penitenciária (Seape) para
limpeza e conservação. 

De 12 a 16 de abril, outras ações aconteceram na região central. As equipes do Polo
Central Adjacente III, com ajuda de oito reeducandos da Seape, limparam 41 bocas de
lobo no Eixo Monumental. A desobstrução dos bueiros foi feita no trecho entre a
Rodoviária do Plano Piloto e o Palácio do Buriti e retirou cerca de uma tonelada de lixo,
basicamente folhas e terra. O GDF Presente também fez operações tapa-buracos no
Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN), perto da Vila Planalto, no acesso e no
estacionamento do Museu de Arte de Brasília, e no eixo L Sul, na altura da quadra 210.
Foram utilizadas nessas ações 1,5 tonelada de massa asfáltica.



POLO SUL

Serviços de terraplanagem e nivelamento das
estradas vicinais de Água Quente, próximas ao
Recanto das Emas e à cidade goiana de Santo
Antônio do Descoberto. Já são mais de 350
toneladas de resíduos da construção civil (RCCs),
doados pelo SLU e colocados nas pistas para ajudar
na compactação. A região tem aproximadamente
20 mil habitantes que estão sendo beneficiados
com as ações do GDF Presente. 

O Polo Sul conta com apoio do Polo Central Adjacente II
que mantém máquinas e equipes para manutenção da
infraestrutura em Água Quente.  As ações continuam
durante o mês de abril. 

RECANTO DAS EMAS

Melhoria das ruas de terra nos condomínios Guarapari
e Betânia. Até agora, mais de 20 ruas já foram
recuperadas pelo GDF Presente. 

Servidores do Detran fizeram a sinalização
horizontal das principais avenidas do setor, com a
pintura de quebra-molas e demarcação das ruas. 

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) atuou nos serviços
de fresagem e na pintura de meios-fios. E a Novacap
podou árvores e cortou grama na região. Os
servidores da companhia e do Polo também atuaram
no parquinho, com serviços de limpeza e roçagem.



POLO SUL II 

O Polo Sul II ficou de 5 a 19 de abril em
Santa Maria. No período, as ações de
limpeza intensificaram o combate à dengue
e deixaram a cidade mais limpa. Sete
caminhões cheios de pneus foram retirados
ao longo da avenida principal, de terrenos
baldios e outros locais. O mutirão seguiu
com o recolhimento de 36 toneladas de lixo
verde e inservíveis e 222 toneladas de
entulho em toda a região. 

SANTA MARIA

A passagem do Polo Sul II priorizou a
recuperação das vias danificadas. A
equipe de 20 operários trabalhou para
atingir a meta da Administração
Regional de deixar as ruas sem
estragos no asfalto. Só no Residencial
Santos Dumont, na quadra QC 5,
foram usadas cinco toneladas de
massa asfáltica. Para fechar buracos
em toda a cidade foram usadas 39
toneladas de massa asfáltica. 

Ação de combate
à dengue, com a
limpeza de
terrenos baldios

Houve também poda de árvores e
a equipe da Novacap fez  trabalho
de manutenção para conter duas
erosões na região - uma na
quadra 416 e outra próxima à
Administração Regional. 



POLO NORTE

O Polo Norte chegou em Sobradinho II no dia 7 de abril
para realizações nas zonas urbana e rural. A foto ao lado
mostra uma melhoria feita no início da DF 326, trecho do
restaurante Trem Da Serra em Sobradinho até o acesso ao
Pólo de Cinema, em Sobradinho 2. O Polo colaborando
simultaneamente com as duas RA's. De igual forma, fez
patrolamento e ajustes no Morro do Sansão, estrada de
ligação entre Sobradinho II e a Fercal. Ainda nas estradas 
 sem pavimentação, o GDF Presente fez benfeitorias na via
do comércio do Condomínio Morada dos Nobres, nas
margens da BR 020, e limpeza para retirar terra no
Residencial Doroty, na DF 440. 

Na primeira semana de abril, o Polo Norte trabalhou por
melhorias em Sobradinho. Na área rural, foi feito
patrolamento e ajustes de vias sem pavimentação na DF
330, no acesso à Escola Classe Córrego do Meio. 

SOBRADINHO

O GDF também presente com trabalho
da Novacap para recuperar erosão
próximo ao Parque Jequitibás. Outras
ações na cidade foram a retirada de
entulho e inservíveis, e tapa-buraco. 

SOBRADINHO II

A limpeza de galerias de águas pluviais,
reparos de tampas de bocas de lobo,
recolhimento de grande quantidade de
entulho, retirada de faixas irregulares, e tapa-
buraco completaram as ações do Polo Norte
em Sobradinho II. Patrolamento e ajustes no campo

de futebol do Setor Café Planalto



POLO LESTE

JARDIM BOTÂNICO

SÃO SEBASTIÃO

De 5 a 9 de abril, São Sebastião recebeu as benfeitorias do GDF Presente nas áreas
urbana e rural, onde as vias não pavimentadas foram patroladas e receberam material
para deixá-las mais uniformes. O Polo Leste transportou 400 toneladas de material
reciclado para o pátio de serviço da administração da cidade, numa ação preparatória
para próximos ajustes de estradas de terra. Serviços de poda, recolhimento de lixo e
entulho, e tapa-buraco deixaram São Sebastião ainda mais cuidada. Ao final, 20
toneladas de massa asfáltica foram usadas na melhoria das vias públicas. 

Recolhimento de
galhadas

Drenagem feita na Colônia
Agrícola Aguilhada 

Ajustes de estradas de terra na
quadra 03 do Capão Comprido.
Foram utilizadas 20 toneladas de
material no ajuste da via

Caminhão-pipa molhando 
o canteiro da Esaf

Manutenção da limpeza e cuidado das áreas verdes do Jardim Botânico iniciaram a
temporada de benfeitorias do Polo Leste. Nas margens da Rodovia DF - 140 teve
roçagem do mato alto num trecho de mais de 2 Km. Para a recuperação de vias não
pavimentadas foram utilizadas 300 toneladas de material para compactação. A limpeza
retirou 80 toneladas de lixo dos transbordos irregulares e no tapa-buraco foram 12
toneladas de massa asfáltica. 

Limpeza de boca de lobo e
bueiros na Avenida Nacional



 POLO OESTE

O mês de abril está sendo de muitos serviços em Sol Nascente e Pôr do Sol, com foco na
manutenção das vias públicas e na limpeza. Equipes e 35 máquinas do GDF Presente, da
Administração Regional e da Novacap, além de empresas terceirizadas, somam esforços
para melhorar a infraestrutura da região. 

SOL NASCENTE E
PÔR DO SOL

A foto mostra a recuperação asfáltica na
Chácara 7  do Trecho I. Até o dia 16 de abril,
foram aplicadas 71 toneladas de massa nas
vias da região. 

No período de 5 a 16 de
abril, 24 quilômetros de
vias foram terraplanadas,
sendo 16 na área urbana
e oito nas estradas de
terra da zona rural. 

As ações na região administrativa incluem
colocação de grama - aproximadamente
seis mil metros na VC - 311;  limpeza de
bacia de contenção pelos reeducandos da
Seape na Chácara 2 do Trecho III;
desobstrução de 54 bocas de lobo;
erradicação de árvore na Escola Classe 66;
colocação de uma placa de boas vindas em
Pôr do Sol e de oito proibindo descarte de
lixo; instalação de cinco quebra-molas; e
limpeza de futuras instalações do quartel
do Corpo de Bombeiros e de uma creche.  

Terraplanagem nas vias da Chácara 2 - Trecho III 

Duas mil toneladas de entulho e
inservíveis foram recolhidas,
incluindo 620 pneus



 POLO OESTE II  
Taguatinga recebeu as ações de manutenção e revitalização
do Polo Oeste II na primeira quinzena de abril. Abaixo,
algumas benfeitorias na RA.

TAGUATINGA

O GDF Presente lavou paradas de ônibus no pistão
norte e sul, nas Avenidas Elmo Serejo, Hélio Prates e
Samdu; fez poda de árvores; roçagem em vários
locais; recuperou calçadas; construiu bocas de lobo;
implantou aparelhos de ginástica nas quadras QSA 4,
QSE 12 e QCS 1; concluiu limpeza da área dos
banheiros do Taguaparque; plantou mudas
ornamentais na praça da EQNL 10/12; iniciou uma
obra de drenagem para acabar com os alagamentos
na QNL 1/3; reformou praças, quadras poliesportivas
e parquinhos na QNC 7, QNJ 16  e  QNJ 36; recolheu
360 toneladas de entulhos; e utilizou 97.62 toneladas
de massa asfáltica na operação Buraco Zero.

Aplicadas 8.8 toneladas de
massa asfáltica na restauração
do pavimento na QND 52 

Troca de lâmpadas
comuns por de LED
no campo sintético

da QNJ

Desobstrução de
bocas de lobo nas

QNA 19, 34, 43 e 47 

Construção de rampas para
acessibilidade em calçadas

próximo ao Edifício Connect
Towers, em Taguatinga Sul

A QNC 7 recebeu atenção especial com a revitalização da
praça, da quadra poliesportiva e do parquinho. Toda a
área foi limpa, capinada, meios-fios e bancos pintados. O
parquinho recebeu areia nova, o alambrado foi pintado e
os brinquedos, restaurados. A quadra recebeu marcação
e pintura nova. 



 POLO RURAL  

O Polo Rural trabalhou no ajuste de 117,8 quilômetros de estradas rurais na primeira
quinzena de abril. Onze regiões administrativas tiveram estradas patroladas.
O trabalho das equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, ambos do DF, inclui também 270 viagens para
encascalhamento, a construção de  três bolsões (reservatórios que servem para reter a
água da chuva e evitar a formação de erosões), 399 bigodes (são uma espécie de
escorredeira), e 33,1 quilômetros de roçagem.

Melhorias em estradas de terra em Samambaia.
 A região teve 16,2 quilômetros de vias patroladas

A VC - 331, na região do Recanto
da Emas e o Núcleo Rural
Monjolo, recebeu equipe do DER
que patrolou 1,0 quilômetro de
estrada e construiu 35 bigodes. 



Uma das ações do Polo Leste foi o
nivelamento e a recuperação de quase sete
quilômetros de estradas não pavimentadas
em Nova Betânia, localizada no setor
habitacional Tororó; Itaipu e São Gabriel, na
Região Administrativa de São Sebastião. Essa
é uma missão recorrente do GDF Presente na
localidade, que envolve áreas de São
Sebastião e Jardim Botânico. Segundo
estimativa da Administração Regional do
Jardim Botânico, até a cidade de São
Sebastião, há cerca de 100 km de vias de terra
que atendem as comunidades.

Mais GDF PRESENTE FERCAL

POLO LESTE

Recuperação de estradas vicinais
em nova Betânia 

O Polo Norte iniciou os serviços de manutenção na Fercal dia 14
de abril com a prioridade de arrumar as ruas da Comunidade
Bananal, que sofreu bastante com as últimas chuvas. A
comunidade do Catingueiro teve a via que dá acesso à escola
reformada. Até o dia 20, as ações seguem com patrolamento e
ajustes de vias sem pavimentação, retirada de entulhos,
transporte e colocação de expurgo de brita. 

Na Comunidade Boa Vista foi recolhida grande
quantidade de inservíveis. Outra ação na localidade
foi a construção de baias para instalação de
contêineres de lixo.

Transporte de expurgo de brita da Pedreira
Contagem para a Comunidade Bananal. O
material é fundamental para os ajustes nas
cidades com muitas estradas de terra, como a
Fercal. 



BALANÇO 2021
 Executado em parceria com

órgãos do Poder Executivo
Distrital, o GDF Presente tem
mudado a realidade das
regiões administrativas. Com
ações diárias em todo o DF,
o programa realiza serviços
para manter as cidades
limpas, organizadas e bem
cuidadas. 

Fonte: Secretaria Executiva das Cidades

As ações empreendidas são originárias das demandas da população que chegam pela   
Ouvidoria do GDF, pelo aplicativo e-Cidades ou mapeadas nos planos de ações das
Administrações Regionais. 

Confira o balanço de alguns serviços executados 
de janeiro a março de 2021:

No programa Buraco
Zero, foram usadas
14.882,4 toneladas de
massa asfáltica

No serviço de coleta
de entulho, 95.377,44
toneladas recolhidas

Poda de 2.442 árvores

Roçagem feita em
88.607.941,00 m²

Instalação de 474
placas de trânsito

Pintura de 81
faixas de pedestre

No serviço de drenagem de boca
de lobo, que engloba a limpeza,
construção e reconstrução, foram
30.016 unidades

No serviço na rede de águas
pluviais, que engloba desobstrução,
construção e reconstrução, foram
302,16 metros

O Polo Rural levou
melhorias para 750,8 Km de
estradas não pavimentadas

Para encascalhamento de
estradas de terra, foram 988
viagens



Em três meses, a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), da Secretaria de Saúde (SES),
vistoriou 306.279 imóveis no Distrito Federal. Desse total, os agentes da Dival
encontraram 26.520 amostras positivas de larvas do mosquito Aedes aegypti, que
transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela (urbana).
As ações do governo e os cuidados da população para evitar a proliferação do inseto
estão surtindo efeito. Prova disso são os índices de novos casos de dengue que estão
em queda no DF. Até o momento, foram registrados 2.924 casos prováveis de dengue
na capital federal.
O número é 80,2% menor, quando comparado ao mesmo período do ano passado.
Naquela época, foram registrados 14.750 casos de dengue e 12 óbitos. Neste ano não
houve registro de morte por dengue. Para que os números e a incidência continuem
caindo, é preciso que todos façam a sua parte no combate ao mosquito.

Combate 
à Dengue 

Fonte: Agência Brasília

Vigilância Ambiental já vistoriou 306 mil imóveis
 em 3 meses

DF Livre de Carcaças: só nos
primeiros três meses de
2021, 150 carcaças já foram
recolhidas

Foto: Divulgação/SSP

Com a ação ocorrida no dia 15, em Ceilândia, chega a 572 o número de veículos
abandonados retirados das ruas do Distrito Federal, por meio da operação DF Livre de
Carcaças, iniciada em fevereiro do ano passado. Em 2021, a iniciativa já recolheu 150
carcaças nas regiões administrativas.  
A ação integra a série de medidas adotadas pelo GDF para eliminar focos do mosquito
transmissor da dengue, cujas estratégias são discutidas na Sala Distrital de Ações de
Combate ao Aedes, sob a coordenação da Secretaria Executiva de Políticas Públicas da
Secretaria de Governo do DF. 



Alvo frequente de atos de vandalismo, a
Rodoviária do Plano Piloto tem manutenção
constante para reparos e recuperação dos
equipamentos públicos, de forma a
oferecer boa estrutura aos seus usuários.
No início do mês de abril, a Administração
do local adotou nova medida na tentativa
de diminuir os prejuízos mensais causados
pela depredação e mau uso do patrimônio,
e melhor atender aos frequentadores. 
Foi feita a substituição de 12 torneiras de
PVC por de metais, em dois banheiros
femininos, ambos da plataforma inferior. 
Os banheiros são o principal foco do
vandalismo no terminal. Mensalmente, a
equipe técnica da rodoviária repara em
torno de 20 torneiras. Cerca de 100 vasos
são desentupidos por mês, além de outros
tantos que são quebrados e precisam ser
substituídos. E não para por aí. Mictórios
arrancados e portas danificadas são
estragos constantes.
O administrador do terminal, Josué Oliveira,
espera que a medida ajude a manter os
equipamentos em pleno funcionamento.
“Nosso compromisso é sempre com os
nossos usuários. A gente espera que além
de proporcionar o bem estar, que é nosso
maior objetivo aqui, as pessoas possam
conservar e até mesmo denunciar atos de
vandalismo “, diz Oliveira.
O terminal de Brasília possui dez banheiros,
sendo cinco de cada sexo.

Rodoviária
Plano Piloto

Ações de manutenção visam diminuir
prejuízos causados pelo vandalismo

A área externa da rodoviária tem
recebido melhorias nos últimos dias.
Além das ações do GDF Presente que
trabalha na recuperação asfáltica, a
CEB trocou a iluminação pública no
trecho entre o terminal e a Torre de
TV.
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que tornam possível a execução do programa:
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