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GDF PRESENTE, DOIS ANOS CUIDANDO
DO DISTRITO FEDERAL

“Eu gosto de dizer o que eu ouço nas ruas: o GDF Presente é a forma mais
eficiente de o governo chegar mais perto do cidadão atendendo as
demandas que chegam na Ouvidoria do GDF e nas administrações regionais.
Eu agradeço ao trabalho tão prestimoso dos órgãos parceiros, que tornam
possível a execução e os bons números do programa.”

José Humberto Pires
Secretário de Governo do Distrito Federal
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O Governo do Distrito Federal, em 17 de
fevereiro de 2020, deu início ao Projeto
“Operação DF Livre das Carcaças”, uma das
atividades da Sala Distrital Permanente de
Coordenação e Controle das Ações de
Enfrentamento às Doenças Transmitidas
pelo Aedes - SDCC, espaço interinstitucional,
onde a Secretaria de Estado de Governo do
DF, por meio da Secretaria Executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas - SPP, em conjunto com a
Secretaria de Estado de Saúde do DF, por
intermédio das Subsecretarias de Vigilância

PALAVRA
Da Secretaria Executiva de Acompanhamento e
Monitoramento de Políticas Públicas

à Saúde e de Atenção Integral à Saúde, são responsáveis pela proposição de estratégias
de prevenção e controle do referido vetor. 
A ação é ininterrupta e tem como objetivo remover carcaças abandonadas de veículos
em todas as regiões administrativas, eliminando, assim, possíveis criadouros de larvas
do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. 
O DF Livre de Carcaças é executado sob a coordenação da Secretaria de Segurança
Pública do DF e envolve vários órgãos do Executivo distrital em seu plano de ação.
Desde o início da operação, já foram retiradas 628 carcaças das ruas do DF, o que,
certamente, está refletido na redução de 80% das notificações de casos de dengue no
Distrito Federal. 
A ação conjunta da SDCC tem sido essencial e muito positiva para políticas públicas de
nosso quadrilátero. Na saúde, diminui a ocorrência da doença e preserva vidas; no
urbanismo, contribui para a organização e limpeza das cidades; na segurança, inibe
práticas ilícitas e colabora para a resolução de desordens em áreas públicas; e no meio
ambiente, tem impacto no seu cuidado e preservação.  
É um conjunto de benefícios e resultados que nos motiva a continuar trabalhando em
busca de nosso objetivo maior, o de promover o bem-estar da nossa população.

Secretária Executiva de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas

Meire Mota



Seja na área urbana ou na rural, todos os dias há
máquinas e equipes do GDF Presente cuidando da
manutenção e revitalização das regiões
administrativas e seus equipamentos públicos. O
programa de zeladoria da Secretaria de Governo
do DF fez dois anos em maio de 2021 e tem bons
números para comemorar.
Com o trabalho integrado dos órgãos do GDF e
iniciativas como o projeto Mãos Dadas, formado
por voluntários da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso (Funap) – vinculada à Secretaria  

No período, todas as 33 regiões administrativas receberam a força-tarefa para a
execução de múltiplos serviços. De acordo com relatório de atividades, 423 mil metros
de calçadas e meios-fios foram construídos; 91 mil toneladas de massa asfáltica
utilizadas para garantir a manutenção de 50 km de vias; 760 milhões de toneladas de
entulhos recolhidos; 103 mil bocas de lobos limpas, construídas ou reconstruídas; 140
mil árvores podadas. 

GDF
Presente

Foto: Polo Norte, no Núcleo
Rural Sarandi, em Planaltina

DOIS ANOS CUIDANDO DO
DISTRITO FEDERAL

de Justiça e Cidadania (Sejus), a infraestrutura está sendo renovada, ampliada,
concertada. 



Os números com a manutenção e renovação
da infraestrutura de todo o DF continuam
com 7 mil quilômetros de vias patroladas;
5,2 mil placas instaladas; 3,8 mil viagens
feitas para o transporte de cascalho e 23,7
mil lâmpadas trocadas. 
O tamanho da área que recebeu o serviço de
roçagem impressiona: foram 1,7 bilhão de
metros quadrados.
Para o secretário de Governo, José
Humberto Pires, o programa despertou o
trabalho integrado de vários órgãos e
empresas do governo no atendimento à
população. “Eu gosto de dizer o que eu ouço
nas ruas: o GDF Presente é a forma mais
eficiente de o governo chegar mais perto do
cidadão atendendo as demandas que
chegam na Ouvidoria do GDF e nas
administrações regionais. Eu agradeço ao
trabalho tão prestimoso dos órgãos
parceiros, que tornam possível a execução e
os bons números do programa”, diz. 
"Ao longo dos últimos dois anos, o programa
GDF Presente buscou implementar um
modelo de parceria entre órgãos públicos
que permite a otimização de recursos
humanos e maquinários no atendimento de
todas as regiões administrativas do Distrito
Federal. Os números alcançados são
positivos e mostram o quanto uma gestão
similar à aplicada na iniciativa privada pode
ser desenvolvida com êxito pelo poder
público. Acreditamos que o GDF Presente
conta com o reconhecimento da população
do Distrito Federal que todos os dias recebe
os seus serviços das mais diversas formas.",
pondera Valmir Lemos, secretário Executivo
das Cidades.

Polo Oeste II recupera e reconstrói
rede de águas pluviais na via 8 da BR
070, em Ceilândia. Nos dois anos,
26,1 mil redes de águas pluviais
foram desobstruídas, construídas ou
reconstruídas pelo GDF Presente.

3 mil faixas de pedestres pintadas 

Polo Leste recupera estradas de
terra do Setor Itaipu, no Jardim
Botânico



GDF
Presente

Polo Norte - Construção de obra de acessibilidade no
Setor Arapoangas, em Planaltina



POLO CENTRAL

O GDF Presente fez limpeza e manutenção dos
locais públicos da Estrutural/Scia de 17 a 21 de
maio. O mutirão para deixar a cidade limpa
contou com a Vigilância Ambiental e a Defesa Civil
que, juntos, trabalharam no combate à dengue.
Foi feita a coleta de 173 pneus pelas ruas da RA e,
ao término do ciclo, mais de 150 toneladas de
entulho, inservíveis e restos de poda foram
recolhidas. Houve também lavagem da praça de
quiosques e da feira permanente. Na
recuperação de vias esburacadas foram aplicadas
11,08 toneladas de massa asfáltica.  E nas vias de
terra do bairro Santa Luzia, cerca de 12 toneladas
de material foram espalhadas para nivelar as
vias.  

ESTRUTURAL/SCIA

GUARÁ

Os cuidados do GDF Presente começaram dia 24 de
maio com ações de limpeza e recuperação de
equipamentos públicos danificados. As equipes
fizeram capina da vegetação alta, recolhimento de
247,34 toneladas de entulho, limpeza de área de
descarte irregular de lixo, poda de árvores, entre
outras ações.  

 Capina na QE 44 - conjunto F 

Equipe da Novacap faz troca de
tampa quebrada no meio da pista
do Setor Leste 

Desobstrução das bocas de lobo
do Setor de Oficinas

A praça e os equipamentos públicos da QI 8
receberam ações de limpeza. Houve reparos no
alambrado da quadra poliesportiva e reposição
da areia do parquinho. 

A horta comunitária foi limpa e no Parque Ezechias Heringer teve poda de árvores e
roçagem.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

LAGO NORTE

O GDF Presente realizou
benfeitorias no Varjão de 17 a 21
de maio. No período, recolheu
122 toneladas de entulho e
inservíveis em várias localidades
da região. A paisagem urbana
também foi cuidada com poda de
árvores e pintura de meios-fios.
As vias foram recuperadas com
18 toneladas de massa asfáltica. 

Pintura de meios-
fios pela equipe
do SLU

VARJÃO

O Parque Vivencial do Lago Norte recebeu atenção especial
do Polo Adjacente II, que esteve três dias por lá e retirou
seis caminhões basculantes de entulho, entre folhagens,
garrafas, sacolas e copos plásticos. Fez ainda capina nas
calçadas, que já estavam sem visibilidade em alguns
trechos e lavagem.

Poda de árvores
na quadra 6

Outras ações foram a coleta de 126 toneladas de
entulho em vários locais; vistoria na residência
oficial da Granja da Torto para verificar as
necessidades de manutenção; e uso de 15,2
toneladas de massa para tapar buracos.

LAGO SUL

A manutenção no Lago Sul começou dia 27 de maio com
retirada de entulho e lixo verde. O Polo segue na RA até o dia
3 de junho também com operação Buraco Zero. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II

ÁGUAS CLARAS

VICENTE PIRES

A limpeza com recolhimento de lixo, capina da
vegetação alta, e a melhoria da malha viária são
ações constantes em Vicente Pires e que
recebem o reforço do GDF Presente. O mutirão
do programa esteve na cidade 7 a 21 de maio e
retirou grande quantidade de entulho e
inservíveis, fez pintura de meios-fios da Rua 4
na marginal da EPTG, lavou o totem "Eu amo
Vicente Pires" na Rua 12, recuperou ruas com
buracos, entre outros serviços. Cuidado
especial foi com a limpeza em torno da nova
ponte na marginal da Estrutural, inaugurada
dia 26 de maio.

Retirada de entulho

A manutenção e conservação de Águas Claras foram feitas na semana de 24 a 28 de
maio com poda de árvores; capina; pintura e reposição de meios-fios; recolhimento de
200 toneladas de entulho; limpeza, higienização e irrigação da Praça Condor e da Praça
Tziu; irrigação no Balão da Unieuro; construção de quebra-molas na Avenida Vereda da
Cruz, próximo a Rua 19 Sul; e recolhimento e recolocação de placa de sinalização.

Limpeza da nova ponte na
marginal da Estrutural 

Tapa-buraco na rua 4A, na
marginal da EPTG

Recolhimento de
mais de 400 faixas 

Pintura de meios-fios



POLO CENTRAL ADJACENTE III

O GDF Presente chegou no Castelinho do Parque
da Cidade e fez uma grande faxina com lavagem,
varrição e limpeza. A higienização contou com
caminhão pipa jogando água e com ajuda de 20
pessoas, entre terceirizados, trabalhadores da
Novacap e internos da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso (Funap), órgão ligado à
Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

A limpeza é permanente em toda a região administrativa, com a retirada de entulho e
lixo verde. 

O GDF Presente fez manutenção da via do trecho 4 do Setor
de Clubes Sul, na rua que passa em frente ao condomínio
Lake View Resort. O asfalto que tinha muitos buracos foi
nivelado com a utilização de material reciclado. 

Retirada de galhos e lixo
verde no Setor de
Embaixadas Norte

PLANO PILOTO

Reposição e colocação
de meio-fio no balão
do aeroporto.

 Recolhimento de entulho e
inservíveis no depósito do
Detran

Limpeza de na Praça Zé
Ramalho na Vila Planalto



POLO SUL

Na passagem por Riacho Fundo, o Polo Sul fez manutenção de bocas de lobo, frisagem,
tapa-buraco e limpeza de ruas e praça. As ações ocorreram por toda a RA em parceria
com a administração regional e os reeducandos do projeto Mãos Dadas. De 17 a 21,
oito toneladas de massa asfáltica foram aplicadas nas vias com buracos e 72,57
toneladas de entulho, inservíveis e lixo verde foram recolhidas. A praça da QS 14
recebeu limpeza reforçada com uma máquina roçadeira, cortando e nivelando a grama
do local, fazendo capina nos meios-fios e pontos nos quais as plantas estavam altas.

Do dia 24 a 31/5, houve varrição, coleta de sujeira, revitalização de pintura de
equipamentos públicos, entre outros serviços no Recanto das Emas. Foram recolhidos
423 pneus; teve plantio de mudas na quadra 401; erradicação de árvores na Avenida
Potiguar; e transporte de lixo verde e inservíveis para usina do SLU.

RIACHO FUNDO

Recolhimento de árvore caída
na ciclovia da QN 1 

RECANTO DAS EMAS

Vários serviços na Vila Olímpica,
como frisagem no campo de areia;
pintura de arquibancada, piso e
meios-fios; limpeza de bocas de lobo

Troca de duas tampas de boca
de lobo danificadas na QS 4 

Limpeza no parquinho da quadra
204, na Avenida Potiguar 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/01/18/projeto-maos-dadas-uma-boa-ideia-que-esta-de-volta/


POLO SUL II 

Muito trabalho na manutenção das áreas urbana
e rural do Gama. Limpeza nas ruas e de
equipamentos públicos, poda de árvores,
roçagem, pintura de meio-fio, tapa-buraco,
ajustes de vias de terra, foram ações do GDF
Presente.

GAMA

Ajustes e patrolamento em aproximadamente
16 quilômetros de estradas de chão na Ponte
Alta Sul, próximo ao Clube dos Servidores do
Judiciário (Sindjus), e na Ponte Alta Norte, nas
redondezas do Condomínio Flamboyant. As
ações priorizaram principalmente estradas
rurais que façam ligação com escolas da região. 

De 17 a 28 de maio, 20 caminhões de pneus foram recolhidos e levados para o depósito
do SLU na Asa Norte e retiradas 246 toneladas de entulho e inservíveis da RA. As equipes
trabalharam na limpeza de um lixão nas margens da BR, sentido Engenho das Lajes, e
nas calçadas do Setor Sul. Na operação Buraco Zero foram utilizadas 29,70 toneladas de
massa asfáltica para recuperar as vias. 

O Parque do Setor Leste e a praça de frente ao
Cine Itapuã foram recuperadas com limpeza
completa. Foram feitas poda de árvores, capina,
frisagem e varrição.  



POLO NORTE

Muito trabalho para melhoria
da infraestrutura na Fercal
nos dias 18 a 24 de maio.
Entre as ações,  houveram
patrolamento e ajuste de
cerca de seis quilômetros de
vias na Comunidade Fercal II;
transporte de 330 toneladas
de expurgo de brita para
ajustes na Rodovia DF - 326; 
 transporte de manilhas para
a construção de galerias de
águas pluviais e preparo para  
o pavimento em bloquetes na
Comunidade Queima Lençol.

FERCAL

A manutenção começou dia 25 de maio em
Planaltina. Reeducandos do Mãos Dadas
trabalharam com equipe do GDF Presente na
limpeza da quadra CR 56, no Vale do Amanhecer. 

PLANALTINA

Construção de muro de
arrimo no Morro do
Piauí, na DF 205 Oeste.
Trabalho do GDF
Presente em apoio ao
DER

Preparo do solo,
nivelamento, limpeza e
colocação de manilhas
para a pavimentação em
bloquetes, na Rua do
Mato

Na limpeza, grande quantidade de móveis, colchões e camas foi retirada nas
Comunidades Fercal 2 e Bananal.

Nos Setores Buritis 3 e 4 
 foram recolhidas 210
toneladas de entulho e lixo
verde em apenas dois dias. 

Manutenção de seis quilômetros de estrada de chão da DF-230
até o acesso à Escola Classe Pedra Fundamental. Cerca de 60
toneladas de material grosso foram utilizadas para fazer o
patrolamento e ajustes do trecho.



POLO LESTE

As equipes do Polo Leste usaram 420 toneladas
de material para recuperar vias e estradas
vicinais não pavimentadas em dois núcleos
rurais - no Córrego do Bálsamo e no núcleo
rural Fazenda Velha, próximo à rodovia DF-330. 

PARANOÁ

ITAPÕA

A limpeza dos transbordos irregulares 
 recolheu 250 toneladas de entulho, lixo
verde e inservíveis na última semana de
maio, no Paranoá. 

Na área urbana, uma das ações foi a
instalação de quebra-molas na Avenida Brasil.
Oito toneladas de massa asfáltica deixaram
ruas com o asfalto nivelado. O GDF Presente
também fez limpeza e terraplanagem de área
próxima à Rota do Cavalo, onde será
construída uma ciclovia para uso de ciclistas e
pessoas a cavalo. 

O recolhimento de 70 toneladas de entulho deixou a cidade mais limpa. 

As máquinas do Polo Leste trabalharam no
ajuste de vias não pavimentadas no Km-12
da DF-250. 



Limpeza e isolamento de áreas usadas para o descarte
irregular de lixo e entulho marcaram a passagem do GDF
Presente por Samambaia. Cerca de três mil pneus foram
usados para cercar terrenos vazios nas quadras QN 410,
QN 408/410, QR’s 318, 414 e 604 e às margens da BR-180.
A  medida impede que os carros tenham acesso a esses
locais para despejar os entulhos. 

 POLO OESTE
SAMAMBAIA

Trabalho em parceria com a administração regional para recuperar
estradas rurais no Núcleo Rural Samambaia e no setor de chácaras Canela
da Ema. 

O Polo Oeste construiu um
estacionamento provisório para
atender ao hospital modular de
Samambaia, entregue à população no
dia 28 de maio. O espaço fica em uma
área de 70 m x 40 m, ao lado da
unidade, e tem capacidade para 45
veículos.



 POLO OESTE II  

As duas últimas semanas de maio foram
dedicadas aos cuidados da infraestrutura
e urbanização de Ceilândia. Limpeza e
manutenção de bocas de lobo, lavagem
de abrigos de ônibus, recuperação de
estradas de terra, poda de árvores,
recuperação de pistas com buracos,
retirada de entulho e lixo verde, frisagem
de meios-fios e calçadas, e revitalização
de pintura horizontal em faixas de
pedestres foram ações do Polo Oeste II.

CEILÂNDIA

Revitalização da
Praça da Bíblia

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

Limpeza de grelhas e
manutenção na
pista de atletismo na
Vila Olímpica do
Setor O 

Recuperação de 800 metros de estrada vicinal
no Incra 9, Gleba 4.  Foi colocado material
triturado para espalhamento, compactação e
nivelamento da via. O mesmo trabalho foi feito
em 750 metros de vicinal na Gleba 3. 

Aplicados 15.590kg de massa
asfáltica na restauração do
pavimento na QNM 19 e na QNP
11. A operação Buraco Zero
esteve presente em vários
endereços da cidade. 



 POLO RURAL  
Durante o mês de maio, onze regiões administrativas receberam ações do Polo Rural. O
patrolamento melhorou as condições de 214,1 quilômetros de estradas de terra. Para
as ações de encascalhamento, os caminhões fizeram 860 viagens transportando
material.

No Incra 9 - Gleba 3, em
Ceilândia, o leito da estrada
foi encascalhado.

Na DF 105 C, em Planaltina,
foi feito patrolamento em 3,5
quilômetros.

Roçada mecanizada e manual na
DF - 180, na região de Brazlândia.
O trabalho foi feito em trecho de
7,6 quilômetros da rodovia.

O serviço de roçada é feito por máquinas e manual. No total, o corte de
vegetação alta foi feito em 41,6 quilômetros, ao longo de rodovias e estradas
vicinais. 

Na Rodovia VC - 533, também em
Brazlândia, foi feita limpeza da
camada vegetal em 10,6
quilômetros.



A Operação DF Livre de Carcaças já recolheu 628 veículos abandonados das ruas em 21
regiões administrativas. As duas últimas etapas da iniciativa foram em Taguatinga, dias
19 e 26/5.
A identificação desses veículos é feita com apoio dos Conselhos Comunitários de
Segurança - CONSEGs, que fazem o mapeamento dos carros abandonados e enviam
para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF. As administrações
regionais também colaboram na indicação dos locais onde há carcaças. 
Todo o material recolhido é levado para o depósito do 3º Distrito Rodoviário do
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, onde os agentes de
vigilância ambiental realizam o controle vetorial aplicando soluções na água parada
com o objetivo de exterminarem as larvas do Aedes Aegpty. O programa também
realiza um trabalho educativo com moradores e donos de estabelecimentos comerciais,
sensibilizando-os a retirarem as carcaças das vias públicas. 
Quanto aos locais em que são realizadas as operações, são definidos semanalmente
em reuniões da  Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das Ações de
Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes - SDCC, onde são escolhidas as
RA's com maior incidência de focos do mosquito vetor.
“Esta é uma das mais importantes ações de combate à dengue e o grande êxito da
operação está refletido na redução de 80% das notificações de casos de dengue no
Distrito Federal e na melhoria da qualidade de vida e segurança da nossa população”,
pontua a secretária executiva de Políticas Públicas da Segov, Meire Mota.

Programa
DF Livre de Carcaças

628 veículos abandonados foram
retirados de 21 regiões administrativas

Foto: SSP DF - retirada de carcaças em Setor de Oficinas de Taguatinga



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
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Limpeza manual e
mecanizada no Vale do
Amanhecer, com apoio
dos reeducandos da
Seap ao Polo Norte.


