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PALAVRA
Do Secretário

Neste período, o programa foi aprimorado. Quando fizemos o planejamento para
implantar o GDF Presente, identificamos que sete polos urbanos e um rural eram
suficientes. Após um ano de funcionamento, verificamos que a medida foi assertiva
com resultados bons. Para melhorar ainda mais, principalmente nas cidades mais
populosas, em 2021 optamos por aumentar para dez polos urbanos. Foi um
trabalho baseado nas demandas da população.
Hoje a iniciativa continua bem presente nas 33 regiões administrativas, realizando
pequenas e grandes obras, promovendo mudanças na paisagem, cuidando do
patrimônio público e propiciando que o cidadão tenha sua cidade limpa, organizada,
bem cuidada.
E tudo só tem acontecido porque o governo trabalha de forma integrada, onde os
gestores trabalham com a visão de entregar uma cidade muito melhor do que
aquela que foi encontrada quando o governador Ibaneis Rocha tomou posse.
É fundamental destacar que a boa execução da iniciativa só é possível porque temos
um time coeso, disposto, proativo e que não mede esforços para realizar as
transformações que diariamente acontecem em todas as cidades. É, com certeza,
uma equipe que faz a diferença.
Parabéns, GDF Presente! Sigamos em frente, com foco nas necessidades dos
moradores do DF e nas crescentes demandas por melhorias. 

Neste mês de maio, o GDF
Presente completa dois anos. O
programa foi lançado em 13 de
maio de 2019, como sucessor do
SOS DF, o qual foi iniciado nos
primeiros dias do governo Ibaneis
com o objetivo de promover
ações emergenciais para
solucionar problemas nas cidades
do Distrito Federal. Mas nós
vimos que o DF precisa de mais e
o GDF Presente ficou. Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília

José Humberto Pires de Araújo
 Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal 



GDF
Presente

Foto: Polo Sul - Reeducandos da Seape trabalham
com GDF Presente em Riacho Fundo



POLO CENTRAL

Outra ação foi a reforma da praça na QRSW 1.
Em apoio à ação da administração regional,
equipes do Polo Central ajudaram na
revitalização das calçadas, com pontos de
acessibilidade, além da troca das cestas de
basquete da quadra de esporte. A próxima
reforma será da Praça dos Motoqueiros, na
QRSW 2. O GDF Presente dará apoio logístico e
maquinário para transformar o local.

SUDOESTE

CRUZEIRO

Cuidado com áreas de lazer do Cruzeiro, que
foram alvo das ações do GDF Presente.
Houve manutenção de parquinhos infantis,
quadras esportivas e campo de futebol de
areia. A limpeza feita na RA resultou na
retirada de 72 toneladas de entulho e
inservíveis. Capina e poda de árvores
completaram o mutirão na cidade.

O GDF Presente caprichou na limpeza para
o aniversário de 18 anos do Sudoeste,
comemorados no dia 6 de maio. A região
tem grande área verde que recebeu poda
de árvores, capina e o recolhimento de 40
toneladas de lixo verde.

Foto: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília

A recuperação das vias aconteceu em alguns
locais, como em frente ao hospital São
Mateus e na Avenida das Mangueiras. Ao todo
foram aplicadas 4,5 toneladas de massa
asfáltica. 

Tapa-buraco no Cruzeiro Center



POLO CENTRAL ADJACENTE I
LAGO NORTE

LAGO SUL

O Polo Central Adjacente I esteve no Lago Norte
na primeira semana de maio. A ação de limpeza
resultou na retirada de 208 toneladas de
entulho de toda a região administrativa. O GDF
Presente continua na RA, trabalhando em
parceria com a administração regional e a
Novacap no recapeamento do trecho da DF-005,
que liga o Lago Norte ao Varjão. Recolhimento de entulho na

Granja do Torto

VARJÃO O GDF Presente previa ações até o dia 29 de abril
no Varjão, mas o programa manteve equipe para
colaborar com a administração regional nas
melhorias realizadas em comemoração ao
aniversário de 18 anos da RA. Foram construídas
novas calçadas, instalados quebra-molas,
operação tapa-buracos, poda de árvores, limpeza
de inservíveis descartados pela população, além
de manutenção e limpeza das praças.

Semana de limpeza no Lago Sul, com a retirada de 164 toneladas de entulho e lixo verde
em áreas diversas. Bocas de lobo receberam manutenção e na operação tapa-buraco
foram aplicadas quatro toneladas de massa asfáltica.

Conserto e  substituição das
grelhas de ferro na QL 10 

Retirada de lixo verde em
vários locais

Operação Buraco Zero 
 na QI 5 



POLO CENTRAL ADJACENTE II
NÚCLEO BANDEIRANTE

VICENTE PIRES

A limpeza do GDF Presente retirou
em torno de 65 toneladas de entulho
e inservíveis no Núcleo Bandeirante,
na primeira semana de maio. 
A equipe do Polo Adjacente II ajudou
o SLU na colocação de papa entulho
na Vila Cauhy, fazendo a
compactação da terra em volta do
equipamento. Também, fez
higienização das paradas de ônibus,
capina e roçagem nos becos e
calçadas da Divinea, e irrigação do
canteiro central na segunda avenida. 
Na recuperação das vias com
buracos, foram aplicadas cerca de 50
toneladas de massa asfáltica. 

De 10 a 21 de maio, Vicente Pires recebe os serviços
do GDF Presente. Ações de limpeza acontecem em
toda a região administrativa, de onde estão sendo
retirados lixo verde, entulho e inservíveis. A ponte da
marginal da Estrutural, a Vila São José, além da
chácara 19 e várias ruas da cidade estão sendo
limpas, numa ação preparatória para o aniversário
da cidade, dia 26 de maio. 

Limpeza na Colônia
Agrícola Samambaia

Reparo no asfalto que cedeu na Rua 3, em frente
à Chácara 88. A recuperação asfáltica segue em
diferentes trechos.



POLO CENTRAL ADJACENTE III
PLANO PILOTO

O GDF Presente segue em busca da
recuperação da malha viária do Plano Piloto.
Até a primeira semana de maio, mais de 26
toneladas de massa asfáltica foram usadas
para recuperar 2 km ao longo de toda
avenida L2 Sul. A recuperação do asfalto está
sendo feita em outros endereços, como no
acesso da W5 ao Parque da Cidade e na L2
Norte.

É contínua a retirada de
galhos e lixo verde na
região central.

Continua a substituição das grelhas de ferro
danificadas por grelhas de concreto armado
nas quadras 700 Norte. Equipes também
trabalham na limpeza de bocas de lobo na L2
e Eixo Norte. 

Poda de árvores na 416/216 Sul.
O trabalho foi realizado para
facilitar a remoção do antigo
posto de polícia.

Asfalto da L2 Sul está sendo
recuperado 



POLO SUL

Uma força-tarefa especial foi realizada em Riacho
Fundo, entre os dias 3 e 6 de maio. Equipes do
GDF Presente e do Mãos Dadas, projeto da
Secretaria de Administração Penitenciária (Seape)
com o objetivo de ressocializar reeducandos que
cumprem pena no Centro de Progressão
Penitenciária (CPP), trabalharam juntos para
deixar a cidade renovada. Houve melhorias em
parquinhos, capina, frisagem, recolhimento de
inservíveis, lavagem de equipamentos públicos e
varrição.

De 26 de abril a 7 de maio no Recanto das
Emas, o Polo Sul realizou benfeitorias nas
áreas urbana e rural. Recuperação de
estradas de terra, recolhimento de 30
toneladas de entulho e uso de cinco
toneladas de massa asfáltica para tapar
buracos foram ações empreendidas em
favor da cidade.     

RIACHO FUNDO

90 toneladas de
material reciclado
do SLU foram
levadas para
recuperar vias do
Núcleo Rural
Monjolo 

RECANTO DAS EMAS

Limpeza e conservação da
área ambiental Mesa JK. 

RIACHO FUNDO II

Retirada de 180
toneladas de entulho,
lixo verde e inservíveis;
poda de árvores;
frisagem; caminhão pipa
jogando água para
baixar poeira no CAUB I
foram ações de 10 a 14
de maio, no Riacho
Fundo II.

Recuperação de 1,5
quilômetro e nivelamento
de estrada vicinal do
CAUB II



POLO SUL II 
As duas semanas do Polo Sul II em Santa Maria foram de
muita limpeza com a retirada de entulho, inservíveis e de
galhos pelas ruas, praças e áreas descampadas. Todos os
dias a faxina recolhia a sujeira deixada pela população. Só
de pneus, foi uma média diária de dois caminhões
carregados, com cerca de 200 peças em cada. No final do
cronograma, mais de duas mil unidades foram recolhidas da
RA e encaminhadas para o depósito do SLU da Asa Norte. A
ação de limpeza tem impacto direto no combate à dengue,
já que são eliminados os possíveis criadouros do mosquito
transmissor da doença. Além dos pneus, 162 toneladas de
entulho foram retiradas. 

SANTA MARIA

A limpeza foi reforçada com seis reeducandos
do projeto "Mãos Dadas". Um dos trabalhos
deles, foi na limpeza de uma praça ao lado do
colégio que fica na quadra 200.

Poda de árvores 

Veículos do GDF Presente e da
administração regional trabalharam na
área rural,  próximo à Marinha,
realizando serviços de terraplenagem.  E
no cuidado com a área verde, foi feita
roçagem no Salão de Múltiplas Funções.



POLO NORTE

O GDF Presente começou em Sobradinho no dia 4 de maio, 
 concentrado na recuperação de estragos na DF-330. Foi feito
patrolamento e ajustes de vias sem pavimentação,
construção de saídas de água e transporte de 240 toneladas
de material grosso para fechar as valas. Também foi realizada
a retirada de lixo da borda da rodovia. 

SOBRADINHO

DER, Secretaria de Agricultura, administração regional e Polo
Norte uniram-se para uma força-tarefa nas ruas 4, 5, 11, 13 e
18 do Lago Oeste. De 11 a 18, o trabalho engloba ajustes de
vias sem pavimentação, colocação de material e nivelamento,
limpeza de bacias de contenção e construção de saídas de
águas pluviais. Nos quatro primeiros dias de serviço, foram
utilizadas 600 toneladas de material fresado para ajustar e
nivelar as vias.

Outros trabalhos foram o patrolamento e ajustes de
vias não asfaltadas do condomínio Uberaba; limpeza
da feira modelo; e reparo na erosão próximo ao
Parque dos Jequitibás. Ao lado, construção de rotatória
na DF-440, próximo ao setor Nova Colina.

SOBRADINHO II

A foto ao lado foi de uma ação para retirada de
grande quantidade de galhadas na quadra 9. A
limpeza foi feita em vários locais de Sobradinho.
Até o dia 11, o Polo retirou 520 toneladas de
entulho da RA. 

Buraco Zero na Vila Rabelo

Limpeza e manutenção de calçadas, retirada de
entulho, galhos verdes e inservíveis, roçagem e
tapa-buraco estão em andamento em toda a região
administrativa.



POLO LESTE

Entre os serviços em São Sebastião de 3 a 7 de
maio, o Polo Leste transportou 450 toneladas
de material doado pelo SLU e levou para o
pátio de serviço da administração regional para
ser usado em trabalhos como fechamento de
erosão e nivelamento de estradas de terra. 
Também foram recuperadas vias vicinais e
bueiros na colônia agrícola Aguilhada; houve
recolhimento de 40 toneladas de entulho
descartado em locais inapropriados; pintura de
sinalização do novo semáforo da Praça Dominó
e limpeza da área; e ajustes de vias não
pavimentadas no bairro Zumbi dos Palmares e
no Núcleo Rural Cavas.

JARDIM BOTÂNICO

SÃO SEBASTIÃO

Ações de limpeza dos transbordos
irregulares às margens da DF-140 e dos
terrenos das futuras instalações da
administração regional e da feira
permanente. O resultado foi o
recolhimento de 60 toneladas de lixo. 

Melhorias nas vias do bairro 
Zumbi dos Palmares 

No Núcleo Rural Tororó, além da
terraplenagem, foi feita a ampliação da
estrada para garantir mais segurança no
tráfego de veículos. 

O Polo Leste realizou trabalhos para
melhorias de vias não pavimentadas no
Núcleo Rural Tororó e no Núcleo Rural
Altiplano Leste. O serviço foi feito com 450
toneladas de material grosso, usado para o
nivelamento e compactação das estradas.

Tapa-buraco no Jardim Botânico III com
o uso de seis toneladas de massa
asfáltica para realizar as intervenções.
No geral, foram 11 toneladas de massa.



 POLO OESTE

O mutirão do GDF Presente continuou com
as ações de manutenção das vias públicas e
na limpeza de Sol Nascente e Pôr do Sol. Na
primeira quinzena de maio, foram
realizadas atividades de recolhimento de
inservíveis, terraplenagem em vias públicas,
recolhimento de pneus, e transporte de
material reciclável, que é utilizado para
melhorar a trafegabilidade das ruas sem
asfalto.

SOL NASCENTE E PÔR DO SOL

Em duas semanas foi retirada grande quantidade de inservíveis e entulho da região
administrativa. Parte dos pneus recolhidos foram levados para Samambaia e serão
aproveitados para cercar áreas de dois lixões que serão desativados pelo GDF Presente,
naquela região administrativa.

Recuperação de via no trecho 3. Ruas
de outros endereços também
receberam a recuperação asfáltica.



 POLO OESTE II  

- Pintura de meios-fios na Via LJ 1, no Setor de
Indústrias e na Avenida Hélio Prates; 
- Recolhimento de entulho e inservíveis;  
- Construção de calçadas e urbanização do beco
na QNM 34; 
- Retirada de entulho de quiosque irregular
demolido na QNG 6 e de faixas irregularidades
no Pistão Sul;
- Remoção de aparelhos antigos de PEC na QSF
4; 
- Poda de árvores;
- Manutenção e reforma de bocas de lobo; 
- Concluída a construção de rede para
drenagem de águas pluviais com 17 metros de
extensão e três bocas de lobo na QNL 17; 
- Colocação de chumbadores para instalar
novos aparelhos de PEC na EQNM 34/36;
- Revitalização de parquinhos na QSA 1 e no
Setor Hoteleiro.

O Polo Oeste II realizou uma série de serviços de conservação e
infraestrutura em Taguatinga. De norte a sul, o programa
cuidou da cidade para deixá-la mais limpa e renovada. Confira
algumas realizações do GDF Presente: 

TAGUATINGA

Revitalização da praça,
parquinho e quadra
poliesportiva na EQNG
34/45

Frisagem de meio-fio na
Rua do SENAI, ligação
QNF/QNL

Aplicadas 10.7 toneladas  de
massa asfáltica na restauração
do pavimento nas QNA  3, 5, 7,
9, 11 e 13.

Limpeza, manutenção
e reforma de bocas de
lobo na QNL 1

 Construção de estacionamento
com bloquetes na EQNM 36/38



O Parque Ecológico
Veredinha, localizado em
Brazlândia, é a 16ª unidade
de conservação a receber
melhorias executadas pela
força-tarefa do governo,
por meio do Programa
Reviva Parques.

O Programa Reviva Parques é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema),
Brasília Ambiental e Secretaria de Governo, com a execução em parceria com outros
órgãos, como a Novacap, Administração Regional de Brazlândia, SLU, DER, Detran-DF,
Funap e Terracap.

PROGRAMA Força-tarefa chega ao Parque Ecológico
VeredinhaReviva Parques

Poda de árvores

O mutirão começou na primeira semana de 
maio com pintura e manutenção dos banheiros públicos e da sede do parque.

O plano de ação prevê a construção de sistema de águas pluviais; nivelamento, pintura
e troca de areia dos parques infantis; pintura e reparo asfáltico na ciclovia; instalação
do cercamento da nascente; construção de calçada em frente as faixas de pedestres
que dão acesso ao parque; substituição e instalação de oito bancos de assento;
construção de muro para impedir a entrada de água no salão de educação ambiental;
reforma e pintura da quadra poliesportiva; capina e pintura de meio fio em toda ciclovia
e poda de árvores.

Troca de lâmpadas convencionais por
LED na travessia do parque



O secretário executivo das Cidades, Valmir Lemos, reuniu-se, dia 14 de maio, com os
administradores regionais de Sobradinho, Abílio Castro Filho, da Fercal, Fernando
Gustavo Lima da Silva, de Sobradinho II, Osmar da Silva Felício, de Planaltina, Célio
Rodrigues, e o representante do Lago Norte, Miguel Nabuti, para apresentar o
coordenador regional Área Norte, Pedro Paulo de Oliveira. 
Lemos falou sobre a função do coordenador, que é intermediar e tornar mais ágil o
atendimento das necessidades das administrações junto aos demais órgãos do
Executivo distrital. “A proposta é que ele seja visto como parceiro da administração”,
disse.
O encontro aconteceu na sede da administração regional de Sobradinho, onde o
secretário executivo das Cidades esteve em reunião mais cedo com o administrador
daquela regional, para lhe desejar boas vindas e apresentar a estrutura da Segov e seus
programas, com destaque para o GDF Presente. 

ARTICULAÇÃO Coordenador regional da área norte é
apresentado para administradoresNas RA's

Também participaram da reunião o
subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às
Cidades, Alexandre de Jesus Silva Yanez, o chefe
da Unidade de Gestão de Programas da SECID e
coordenador do programa GDF Presente, Marco
Aurélio de Carvalho Demes, e o representante
do Polo Norte do GDF Presente, Adeilton Alves
Cardoso.



GDF Presente agradece aos órgãos parceiros 
que tornam possível a execução do programa:

 
Administrações Regionais

Novacap
SLU
DER

DETRAN
CEB

CAESB
Secretaria de Agricultura

Secretaria de Administração Penitenciária

Produção, textos e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
Revisão: Giullia Chaves e Fabrina Duarte
Fotos: Ascom das Administrações Regionais, Equipes do GDF Presente e da SECID
Dados do GDF Presente: Gerentes dos Polos e Agência Brasília
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O Polo Central do GDF Presente, a
Administração Regional e a Seape
revitalizam becos do Cruzeiro.


