
PLANO PILOTO: O CUIDADO COM
A LIMPEZA E PAISAGEM DA ÁREA
CENTRAL É CONTÍNUO

do DF
Secretaria de Estado de Governo

E d i ç ã o  n º  3 0  -  1 7  a  3 0  d e  a b r i l  d e  2 0 2 1

RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
PASSA POR DESINFECÇÃO. AÇÃO
FOI EM PARCERIA COM A
MARINHA 

SECRETÁRIO DE GOVERNO VISITA
OBRAS NO ITAPÕA E PARANOÁ



Í n d i c e

GDF Presente
- Ações Semanais

 
Articulação 
- Visita a obras

- Apresentação de
coordenadores

regionais

 
Rodoviária do
Plano Piloto

- Combate à covid

Foto: Polo Leste - Instalação da fossa séptica do
posto de segurança no Parque Vivencial do
Paranoá



GDF
Presente

Foto: Polo Central Adjacente III - Operação tapa-
buraco no centro de Brasília



POLO CENTRAL

Outra praça cuidada pelo GDF Presente foi a da QE 26,
que consertou todo o alambrado danificado. Já na
praça da QE 17 foi feita a manutenção do portão que
dá acesso ao parquinho. Na praça das quadras QI 10 e
11, houve roçagem e capina do mato. Na QE 38, o foco
foi a quadra poliesportiva da Escola Classe n° 7, que
foi limpa e pintada, com novas linhas de demarcação.
A manutenção incluiu o Salão Comunitário, localizado
na QE 42, de onde foram reparados vasos e pias nos
banheiros. 

Quadras residenciais, praças e escolas receberam
as melhorias do Polo Central de 19 a 23 de abril.
A manutenção nos equipamentos públicos
mostrou como a cidade está sendo bem cuidada
em múltiplas ações. Um exemplo, na praça da QE
2 foi instalada uma placa chamando a atenção
das pessoas para a importância do recolhimento
das fezes dos animais.

GUARÁ

SIA

Capina de uma área de 1.500
m², roçagem de 1.200 m², e
limpeza do parquinho da
praça da QI 7

O mutirão terminou com o uso de 13,6 mil toneladas de massa asfáltica para tapar
buracos e o recolhimento de 1.1 tonelada de entulho e inservíveis.

Manutenção do asfalto do
estacionamento da Feira dos
Importados. Na operação tapa-
buraco, que aconteceu em outros
endereços, foram aplicadas 12.7
toneladas de massa.

A última semana de abril foi de ações do
Polo Central no SIA, com lavagem de 36
abrigos de ônibus e da área externa da
Feira do Importados; recolhimento de 222
toneladas de entulho e inservíveis;
substituição de oito tampas de bueiros;
limpeza de 26 bocas de lobo; e
recomposição de 15 metros de calçadas. 



POLO CENTRAL ADJACENTE I
LAGO SUL

VARJÃO

O cronograma do GDF Presente incluiu ações de recuperação da malha viária do Lago
Sul. A operação tapa-buraco consumiu 2.3 toneladas de massa asfáltica. 

Os trabalhos do Polo Central Adjacente I
começaram dia 19/4 com grande retirada de
entulho e lixo verde no Lago Sul. Ao final de
cinco dias, foram recolhidas 166 toneladas de
sujeira em toda a região administrativa. 

Equipe da Novacap fez poda de
árvores no Setor de Mansões
Dom Bosco

Reposição de grelha de
bocas de lobo na QI 05 

O foco do GDF Presente foi
limpeza. Em cinco dias  foram
retiradas 240 toneladas de lixo
verde,  entulho e inservíveis das
ruas. Na recuperação das vias
foram usadas duas toneladas de
massa asfáltica. Em maio, Varjão
completa 18 anos que se tornou
região administrativa. O Polo
Adjacente I continuará dando
apoio à Administração Regional
nas ações em comemoração ao
aniversário da cidade.  

Finalizando a
construção de
uma calçada com
rampa de
acessibilidade 

Marcação de área
para construção de  
estacionamento na
quadra 10



POLO CENTRAL ADJACENTE II
ARNIQUEIRA

PARK WAY

Uma calçada nova para o conjunto 5 da chácara
116, no Setor Habitacional Arniqueira. A ação do
GDF Presente foi executada pela Novacap, que
retirou parte que estava quebrada e fez novo
trecho da calçada, deixando a passagem dos
transeuntes mais segura. 

Recolhimento de lixo verde e
inservíveis na QS 8. As ações de
limpeza resultaram em 170
toneladas de entulho recolhidas
de várias localidades da região
administrativa. 

Em busca da meta de deixar as ruas da cidade sem buracos, foram utilizadas 15
toneladas de massa asfáltica. O GDF Presente também lavou paradas de ônibus.

De 26 a 30, o GDF Presente intensificou as ações de
limpeza no Park Way com o recolhimento de lixo verde
e inservíveis em toda a RA, incluindo cerca de 200 faixas
irregulares de anúncios. As equipes reconstruíram 50
metros de ciclovia do conjunto 3 da quadra 13 e
construíram calçada de 120m ao lado da Paróquia
Divino Espírito Santo Paráclito. Outros serviços foram
lavagem de 30 abrigos de ônibus; poda de árvores;
capina; patrolamento de vias na área rural; pintura de
meios-fios. 

O Polo Adjacente II ajudou na reforma da
passarela que liga o Bernardo Sayão ao
setor de chácaras do Park Way. A
manutenção dos 16 metros da passagem
reforçou a base de concreto e a estrutura
de ferro. 



POLO CENTRAL ADJACENTE III
PLANO PILOTO

A Secretaria de Administração Penitenciária tem
contribuído para muitas ações do GDF Presente e,
assim, ajudado na manutenção de serviços gerais em
todo o Distrito Federal. O Polo Central Adjacente III
contou com a força de trabalho de reeducandos para
fazer limpeza de bocas de lobo no Eixo Monumental.
Do Palácio do Planalto até o Buriti, de 17 a 30 de abril,  
164 unidades foram desobstruídas. A ação deixa a
passagem de água pluvial livre e evita alagamento das
vias. 

O cuidado com a limpeza e paisagem da área central é
contínuo. Na segunda quinzena de abril, algumas das
ações foram o recolhimento de lixo e galhos secos na
Praça Portugal e no Setor Hoteleiro Norte; de entulho na
UnB; poda de árvores e limpeza em vários pontos da
Vila Planalto; desobstrução de bocas de lobo no Eixinho
Norte; entre outras. A limpeza retirou 368 toneladas de
sujeira dos bairros da região administrativa. 

O GDF Presente começou a substituir as grelhas de ferro
danificadas das quadras 700 da Asa Norte por grelhas de
concreto. Além de ser um serviço de manutenção das bocas
de lobo, a ação visa resolver um problema frequente que é
o roubo das tampas de ferro, pois elas têm valor comercial.
Já foram instaladas 16 novas grelhas nas quadras 702 e 703.  

E continua o mutirão para recuperar o asfalto danificado
nas avenidas do Plano Piloto. De 16 a 30 de abril, foram
aplicadas 69.83 toneladas de massa asfáltica. 



POLO SUL

O Polo Sul ficou com
equipe e maquinários em
Riacho Fundo para ações
de limpeza e manutenção
nos dias 22 e 23 de abril.
Pneus, inservíveis e lixo
verde estavam nas 80
toneladas recolhidas em
vários pontos da cidade. 

RIACHO FUNDO

Recolhimento de inservíveis e
lixo verde na Avenida Sucupira 

Espalhamento de areia no Campo na Vila Olímpica
e frisagem no parquinho da QS 12 conjunto 9B
também foram ações do Polo Sul.

RECANTO DAS EMAS

Reparo na ciclovia da
quadra 510/511. O Polo
Sul trabalhou na limpeza,
fechamento de erosão,
transportou material,  e
acompanhou a colocação
de meio-fio e da massa
asfáltica.  

Pintura de meio-fio
nas quadras 117 e
118

Uma força-tarefa para deixar o Recanto das Emas limpo
e bem cuidado. O trabalho do GDF Presente recolheu
pneus, galhos secos, inservíveis e entulho deixados pela
população. Foram 90 toneladas de sujeira recolhidas e
levadas para a usina de reciclagem do SLU. 
Paralelas à limpeza, pequenas ações foram realizadas de
forma a contribuir para a zeladoria do Recanto. No tapa-
buraco foram 34 toneladas de massa asfáltica.

Construção de seis
ondulações, sendo
duas na quadra 104 e
quatro na 113



POLO SUL II 

As duas semanas do Polo Sul II no Gama foram
focadas na remoção de sujeira da região
administrativa. Foi feito recolhimento de entulho,
galhos, pneus e outros inservíveis das áreas urbana
e rural, como Engenho das Lajes e Ponte Alta. No
total foram recolhidas 280 toneladas de entulho, 72
toneladas de galhos e 12 caminhões de pneus.  

GAMA

Outro serviço do GDF Presente foi promover melhorias na zona rural. Estradas rurais
na Ponte Alta foram recuperadas. A ação também envolveu a execução de bueiro em
via de acesso à DF-180.

Nos cinco primeiros dias de limpeza foram recolhidos seis
caminhões de pneus na RA. Eles foram levados para o
Batalhão de Polícia no Setor Policial Sul, onde está sendo
construído um stand de tiros para os preparos dos novos
policiais.



POLO NORTE

O GDF Presente começou em Planaltina dia 22 de abril
atendendo uma solicitação do administrador regional, Antônio
Célio Rodrigues Pimentel, de cuidar da estrada do Grotão, no
Núcleo Rural Sarandi. O ajuste foi feito em quatro quilômetros,
com a colocação de 520 toneladas de expurgo de brita e
patrolamento. O trabalho incluiu a construção de saídas para
escoamento da água e limpeza de bacias de contenção. O Polo
Norte fica até o dia 5 de maio na cidade. 

PLANALTINA

A área urbana recebeu diversas benfeitorias: 10 toneladas de massa asfáltica foram
usadas na construção de seis quebra-molas na quadra 1 do condomínio Mansões
Arapongas; limpeza e substituição da areia do parquinho da Praça São Sebastião; e poda
de árvores em diversos locais do setor Buritis. 

Retirada de grande quantidade de galhadas na
quadra 53 da Avenida Marechal Deodoro. A
limpeza resultou no recolhimento de 250
toneladas de entulho dos transbordos
irregulares. 

Operação Buraco Zero nos setores Buritis 2, 3, 4, de
Oficinas e Arapoangas. As vias danificadas foram
recuperadas com o uso de 30 toneladas de massa
asfáltica.



POLO LESTE

O trabalho foi iniciado dia 26 com o projeto da
administração regional de reformar as quadras de
esportes da cidade. A revitalização começou pela
limpeza, com roçagem e capina, nos arredores dos
equipamentos públicos da quadra 24. O
cronograma segue com reforma da quadra de
futsal e do parquinho. 

O Polo Leste realizou ajustes de vias não
pavimentadas nos núcleos rurais Capão da
Erva, Capão Comprido e Fazenda Velha. Para
a melhoria das estradas, foram empregadas
350 toneladas de material (RCC) doado pelo
SLU.

PARANOÁ

ITAPOÃ

Foram utilizadas 40 toneladas de
material para melhorar a
trafegabilidade da via em frente à
Casa de Saúde Indígena

Na recuperação do asfalto danificado, foram
utilizadas 15 toneladas de massa asfáltica.

Na semana foram retiradas 180 toneladas de lixo da
RA. Já nos ajustes das ruas não pavimentadas foram
utilizadas 230 toneladas de material reciclado. Na
operação tapa-buraco foram usadas quatro toneladas
de massa asfáltica. 

Instalação de fossa séptica
do posto de segurança no
Parque Vivencial do
Paranoá. Investimento para
melhorar segurança da
população.

Além desses serviços, a
Novacap instalou os novos
equipamentos do ponto de
encontro comunitário e do
parquinho da quadra
central, e fez roçagem na
avenida principal.



 POLO OESTE

O mutirão do GDF Presente continua com as ações de manutenção
das vias públicas e na limpeza de Sol Nascente e Pôr do Sol. As ruas
não pavimentadas do trecho III e do bairro Cachoeirinha foram
niveladas. As máquinas do Polo Oeste II fizeram a terraplenagem em
cerca de 72 mil metros quadrados de vias. 

SOL NASCENTE E
PÔR DO SOL

Recolhimento de entulho e inservíveis em toda
a região administrativa. Em duas semanas,
aproximadamente 2.800 pneus foram
recolhidos de Sol Nascente. 



 POLO OESTE II  
Por duas semanas, a região administrativa de Ceilândia
recebeu equipes do GDF Presente para uma série de serviços.
Em parceria com a administração regional e órgãos do GDF, o
Polo Oeste II fez a limpeza da cidade, a manutenção de
equipamentos públicos, a restauração das vias e agregou
benfeitorias na infraestrutura urbana e rural.

CEILÂNDIA

Construção de quadras
poliesportivas com
areia no Parque
Recreativo do setor O

Construção e implantação
de estacionamento na Via
O3 - altura EQNO 5/7

Construção de bueiros para
captação de águas pluviais
no Núcleo Rural Monjolinho

Reconstrução de rede
de águas pluviais na Via
O8 na BR-070

Recuperação de 6.000 m2
de estrada vicinal no
Núcleo Rural Monjolinho.
O serviço foi de colocação
e espalhamento de
material, compactação e
nivelamento. 

O mutirão do GDF Presente incluiu a higienização de paradas de ônibus com água e
desinfetante; início da ampliação do estacionamento e da construção de calçadas na Via
M3, em frente ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC); a restauração de vias no setor de
Indústria, QNQ, QNR, Vias P1, O9, O6 e M1 Norte, com o uso de 164.43 toneladas de
massa asfáltica; revitalização do parquinho na QNQ 1, conjunto 6; varrição e frisagem de
meios fios e calçadas na Via N2; iniciada a construção de bueiros para captação de
águas pluviais em estrada vicinal no Núcleo Rural Monjolinho; poda de árvores nas vias
M1 Norte e M2 Sul; e retirada de 555 toneladas de entulhos no setor de indústria, QNR,
QNQ, QNO, QNN, QNP, QNM e condomínio Privê, com destinação para a Unidade de
Recebimento de Entulhos (URE).



 POLO RURAL  
Treze regiões administrativas receberam
ações do Polo Rural durante o mês de
abril. No Guará e Lago Sul houve limpeza
da camada vegetal. No Gama, Recanto
das Emas e Polo JK em Santa Maria, o
serviço foi de roçagem. Uma das ações
em Planaltina, Fercal, Samambaia,
Paranoá, São Sebastião, Brazlândia, Lago
Norte e Sol Nascente, foi o ajuste de
estradas de terra. Juntas, tiveram 196.4
quilômetros de patrolamento. 

A estrada de terra da VC - 547, na região de Brazlândia, teve
5,8 quilômetros de patrolamento e recebeu
encascalhamento

Área do CCBB recebeu equipe do Polo
Rural que fez limpeza

Recuperação de erosão nas margens
da BR-020, sentido Planaltina

Outros trabalhos do Polo Rural foi a
construção de nove bolsões e 777 bigodes
(uma espécie de escorredeira).  Na DF-180,
fez a reconstrução e ampliação de bueiro e
15.000m2 de terraplenagem no Parque
Ecológico do Guará.



O secretário de Governo, José Humberto
Pires de Araújo, tem dedicado parte de
sua agenda semanal a visitas nas regiões
administrativas do DF para acompanhar
a execução das políticas públicas,
principalmente, as voltadas à
infraestrutura das cidades. Hoje há em
torno de 1.400 obras de pequeno, médio
e grande porte sendo executadas no
Distrito Federal. 
No dia 28 de fevereiro, o gestor esteve
no Paranoá e Itapõa para visitar três
importantes obras para as comunidades
das duas RA. Uma delas foi o Terminal
Rodoviário do Itapoã. Com previsão de
entrega para o segundo semestre de
2022, a estrutura vai beneficiar cerca de
65 mil pessoas e será construída em um
terreno com 9,5 mil metros quadrados
que contará com seis boxes, seis pontos
de estocagem, 33 vagas para veículos, 20
vagas para motos, paraciclos, banheiros
com acessibilidade, lanchonete,
bicicletário e salas administrativas. Com
o novo espaço, haverá ampliação no
número de linhas saindo da região. 

Também no Itapoã, o secretário visitou a
Escola Classe que está sendo construída
na quadra 203 do condomínio Del Lago.
O investimento é de R$ 8.389.197,25 e a
previsão é de que a obra seja concluída
no início do ano que vem.
No Paranoá, a visita foi na obra da
primeira escola técnica da cidade, na
quadra 1, conjunto A, área especial 1. O
investimento de R$ 12,3 milhões,
oriundos da Secretaria de Educação e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), oferecerá um espaço
com doze salas de aula, laboratório,
auditório, biblioteca, quadra
poliesportiva coberta, entre outros, para
cerca de 1,2 mil alunos. A projeção é
concluir a obra em julho de 2022.

ARTICULAÇÃO Secretário de Governo acompanha obras no DF
Nas Cidades

Terminal Rodoviário do Itapõa

Escola Classe do Itapõa

Escola Técnica do Paranoá 

Com informações da Agência Brasília 



No dia 20 de abril, o secretário executivo
das Cidades, Valmir Lemos, esteve
reunido com gestores de Águas Claras,
Vicente Pires, Taguatinga, Brazlândia e
Arniqueira para apresentar o
coordenador regional da área Oeste I,
José Goudim. Ele é o representante da
Segov junto àquelas regionais e seu
trabalho visa tornar mais ágil o
atendimento das demandas das
administrações que são encaminhadas
aos demais órgãos do Executivo distrital.
De acordo com Lemos, a iniciativa é mais
um passo no processo de gestão das
administrações regionais. "A proposta é
que todos os programas do governo
possam ser não só canalizados pelos
administradores, mas também possam
contar com o auxílio dos coordenadores
regionais para que nós possamos
alcançar, no menor tempo possível, os
objetivos que foram almejados", disse.

ARTICULAÇÃO Secid apresenta coordenadores regionais para
administraçõesNas RA's

Reunião na Administração Regional
de Águas Claras com as RA's da área
Oeste I. Participaram os
administradores regionais de
Arniqueira, Telma Rufino, de Águas
Claras, André Queiroz, de Vicente
Pires, Daniel de Castro, de Brazlândia,
Coronel Jesiel Costa, e o
representante da administração de
Taguatinga, Ronaldo Costa.

No dia 27, o coordenador da área
Central II, William Lima da Silva, foi
apresentado aos administradores do
Park Way, Maurizio Tomaz da Silva, do
Guará, Luciane Gomes Quintana, do
SIA, Luana Machado, da
Candangolândia, José Luiz Gonzalez
Rodriguez, e do Núcleo Bandeirante,
Adalberto Carvalho.

Foto: Ascom do Park Way



No último dia 30, a Rodoviária do Plano Piloto passou por mais uma desinfecção. A
operação de combate à disseminação da covid-19 foi feita por militares da Marinha do
Brasil com o apoio da Polícia Militar do DF, que trabalhou para evitar a circulação de
pessoas. 
Por volta de 5h, 25 fuzileiros navais iniciaram a sanitização, feita com o uso de
pulverizador motorizado costal com hipoclorito diluído e quaternário de amônia 5ª
geração, produtos que não são tóxicos para o ser humano.

Rodoviária
Plano Piloto

Covid-19: Fuzileiros
Navais realizaram

desinfecção no terminal 

O administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins, reforça o agradecimento
aos militares pela parceria e pelo importante serviço executado. “Foi uma
determinação do governador Ibaneis Rocha para que possamos atender com
excelência a comunidade da Rodoviária”, disse.

A operação aconteceu nas áreas comuns tais como, plataforma, escadas
rolantes, banheiros, portas das lojas, escadas, catracas, áreas externas e em
todo Posto Móvel da PMDF. 



GDF Presente agradece aos órgãos parceiros 
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Ajuste feito pelo GDF Presente na
via não pavimentada de Água
Quente, na região administrativa
do Recanto das Emas, torna
possível a coleta de lixo pelos
caminhões do SLU.


