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VIVA W3 COMEMORA UM ANO 
COM APROVAÇÃO DOS FREQUENTADORES 

 Fotos: Joel Rodrigues e Tony Oliveira / Agência Brasília
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Viva W3, um ano de lazer aos domingos e
feriados
Foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília



PALAVRA
Da Secretaria Executiva das Cidades

Aos gestores públicos cabe a
implementação de medidas
administrativas que tornem a
Administração Pública mais ágil, arrojada e
capaz de bem servir à sociedade. 
Concluímos o primeiro semestre de 2021
com um balanço positivo das ações da
Secretaria Executiva das Cidades e cientes
que avançamos na execução das políticas
públicas definidas em relação à
coordenação das administrações regionais.
Parte das ações planejadas foram
ajustadas em conjunto com os
administradores regionais quando das
visitas técnicas realizadas pelo secretário
de Governo José Humberto Pires de Araújo
a todas regiões administrativas, com o
objetivo de apoiá-las e integrá-las com os
demais órgãos e entidades do Governo do
Distrito Federal, como forma de promover
um maior desenvolvimento das cidades e a
melhoria da qualidade de vida da
população.
No primeiro bimestre, o programa GDF
Presente foi ampliado, passando a contar
com outros três polos urbanos e o parque
de maquinários com mais 41
equipamentos para melhor atender as
demandas de infraestrutura das regiões
administrativas. Referida medida permitiu
um trabalho mais ágil, a partir da redução
do tempo de intervalo para o retorno da
força-tarefa nas cidades. Como reflexo de
tais ações, as equipes de trabalho puderam
proporcionar mais efetividade, sobretudo
das demandas de maior amplitude. 

No mobiliário urbano, seguimos
organizando os processos relativos aos
espaços públicos ocupados, tendo
emitido 1.046 termos, entre renovação e
novas permissões. Outros 4.130
processos estão sob análise. Nesse
período, a equipe da Secid visitou 11
administrações regionais orientando
sobre a elaboração dos planos de
ocupação de ambulantes. Logo, oito
planos de ocupação estarão prontos,
contribuindo com o desenvolvimento
urbano e territorial. 
A proposta de atualização da lei que
regulamenta as feiras foi enviada pelo
Governador Ibaneis Rocha à Câmara
Legislativa, visando modernizar o texto
vigente e atender aos anseios dos
feirantes.
A equipe da Secretaria Executiva das
Cidades merece destaque pois, apesar da
reforma das instalações físicas, não
deixou de atender às administrações
regionais e demais órgãos quando
demandada. 

Valmir Lemos
Secretário Executivo das Cidades



mais um espaço de convivência social aos domingos e feriados e envolve ações com o
objetivo de revigorar a região dentro do eixo cultural, turístico, social e econômico.
O aniversário da iniciativa foi celebrado com números positivos - mais de 60 edições
realizadas, público médio de 400 pessoas por dia e 82% de aprovação da comunidade.
O índice foi auferido em levantamento feito pela Companhia de Planejamento do
Distrito Federal (Codeplan), no dia 20 de junho, com 223 frequentadores da rua de lazer.
Além disso, 67% das pessoas que utilizam o comércio aos domingos e feriados –
principalmente os supermercados da W3 – também aprovam o projeto. 
Outro dado da pesquisa, é de que 29% concordam com a replicação do programa de
esporte e lazer em outras RAs do Distrito Federal. 

“A W3 está sendo repaginada no sentido de sua utilização, ampliando para
possibilidades culturais, turísticas e, com essa abertura para o lazer, a integração
da família, que é a sua vocação. É uma avenida com várias facetas que está se
preparando para voltar a ser a princesa de Brasília”, resume o secretário de
Governo, José Humberto Pires, responsável pela coordenação do projeto Viva W3. 
“É a W3 para o cidadão, um espaço onde ele pode caminhar, andar de bicicleta e se
encontrar com as pessoas. O resultado é maravilhoso porque destacou uma
política pública fundamental que é a mobilidade ativa”, destaca a secretária-
executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas da
Secretaria de Governo, Meire Mota.

“É o único dia realmente da semana em que
abro as portas e janelas da minha casa, que
dá para o fundo da W3 Sul. Esse projeto é
muito bem-vindo e espero que continue”. A
afirmação é da aposentada Marlene
Tomazzetti, 71 anos, há mais de 30 anos
moradora do setor, e indica como o projeto
Viva W3 tem recebido o apoio dos
frequentadores. 

Projeto 
Viva W3

Iniciativa comemora um ano com boa
aceitação da comunidade

Com um ano completo neste junho, a
iniciativa nasceu com o propósito de ser mais

82% de aprovação

Foto Joel Rodrigues / Agência Brasília



com outros órgãos do GDF, para a criação de roteiros turísticos culturais e
gastronômicos na região. Para tanto, um mapeamento dos equipamentos culturais e de
interesse turístico foi realizado, assim como a definição de murais temáticos em todo o
circuito W3, como o que estampa a parede lateral da Biblioteca Demonstrativa (507 Sul),
criação do artista Gogoun. Outras iniciativas em fase de estruturação são ações de
conscientização com a comunidade sobre o descarte de lixo, uso de lixeiras, utilização
dos becos e acesso às garagens residenciais, além de um projeto para as icônicas bancas
de revistas da via.
“A W3 ainda não tem uma programação cultural forte, mas a equipe está
trabalhando para a criação de uma agenda de economia criativa. É a principal via
da cidade, com obras fundamentais e tem uma paisagem que é uma obra de arte,
com equipamentos urbanos valiosos”, diz Meire Mota. “Esse projeto de
recuperação de vários espaços da W3 estava sendo sonhado há anos e agora é
tirado do papel. Será de uma utilidade grande do ponto de vista comunitário”,
defende o titular da Segov, José Humberto.

Fonte: Com informações da Agência Brasília

Para que o Viva W3 seja realizado todos os
domingos e feriados, SLU, Secretaria de
Mobilidade (Semob), Novacap, DER-DF, DF Legal e
Detran atuam na logística, em ação
compartilhada, sob a coordenação da Segov.

Além do espaço de lazer, o projeto
trouxe vários benefícios para a região,
como instalação de lixeiras, troca de
iluminação, renovação e inspeções dos
becos que ligam a W3 à W2, obras de
revitalização das quadras 500 e a
reorganização dos estacionamentos.
Além disso, a Praça 21 de Abril (707/708
Sul) está sendo renovada por meio do
projeto Adote uma Praça, da Secretaria
de Projetos Especiais (Sepe).
Colhendo o sucesso da primeira fase do
projeto Viva W3, a Segov trabalha agora Foto Paulo H. Carvalho / Agência Brasília

Um novo visual com a reforma das
quadras 507 e 508 Sul

Foto: Joel Rodrigues / Agência Brasília



GDF
Presente

Mutirão para melhorar vias não pavimentadas em
Santa Maria



POLO CENTRAL

O GDF Presente deu suporte operacional para serviços realizados pela administração
regional em parceria com a comunidade. Entre eles, a pintura do parquinho da quadra
SQSW 104 e capina, limpeza e revitalização de calçadas na SQSW 303.  A limpeza feita na
região recolheu cerca de 30 toneladas de lixo verde e entulho. Também houve poda de
árvores; tapa-buraco na SQSW 306 e quadra 8 do SIG; e pinturas de brincadeiras
infantis no parquinho da Praça Esaú de Carvalho.

Desobstrução de bocas de lobo;
limpeza no Setor de Inflamáveis e
no SOF Norte; recolhimento de
entulho em vários locais;
reconstrução de meios-fios na
quadra 1 do SAAN; rega dos
canteiros no trecho 6; varrição; e
manutenção de vias com o
conserto de desnível nas ruas e
tapa-buracos foram ações do Polo
Central no SIA, na primeira semana
de junho.  

Reforma do parquinho da quadra 
 SQSW 104

Tapa-buraco
aconteceu no
SAAN, Setor de
Transportes e
Trecho 17

SIA

SUDOESTE

Recolhimento de galhadas e
inservíveis na quadra SQSW 103 

Lavagem dos
abrigos de
ônibus 



POLO CENTRAL

A Cabeceira do Valo recebeu o Polo Central que fez
limpeza e aspergiu água para diminuir a poeira da região.
Limpeza, tapa-buraco e pintura com técnica de grafite em
paradas de ônibus foram ações que aconteceram na RA.
De 21 a 25, foram recolhidas 280 toneladas de entulhos e
inservíveis. O GDF Presente contribuiu ainda com a
reforma do 15º Batalhão de Polícia Militar, que ganhou
pintura nova e asfalto no estacionamento das viaturas.

A revitalização dos becos continua
sendo uma das ações priorizadas
quando o GDF Presente chega no
Cruzeiro. Na passagem do Polo, de 14
a 18/6, os becos das quadras 3 e 12
foram limpos e renovados. Houve
também manutenção com pintura dos
parquinhos das quadras 207 e 505 do
Cruzeiro Novo; mutirão de limpeza
com o recolhimento de 37 toneladas
de entulhos; e poda de árvores.

Revitalização do
parquinho da

quadra 207

Revitalização 
de beco da 
quadra 03 

CRUZEIRO

ESTRUTURAL - SCIA

GUARÁ

Roçagem na
praça da QE 19 

5.301m² de limpeza e revitalização
em seis praças; 800 m² de
roçagem; 223 toneladas de
galhos, inservíveis e entulhos
recolhidos; manutenção da horta
comunitária da QE 38; e quase 10
toneladas de massa asfáltica na
recuperação das pistas foram
ações do GDF Presente na
semana de 28/6 a 2/7, no Guará.

Construção de
rampa de

acessibilidade na rua
15 do Polo de Modas



POLO CENTRAL ADJACENTE I

O GDF Presente realizou benfeitorias nas vias de acesso à Ponte JK. Eliminou
inconsistências na pista, nivelou o asfalto, melhorando as condições de tráfego na mais
importante rota de acesso ao Lago Sul. No total, foram gastas 9.5 toneladas de massa
na recuperação asfáltica da região. Um local de despejo irregular de lixo e entulho da
construção civil na QI 19 foi interditado. O Polo ficou no Lago Sul de 31/5 até o dia 10/6.
No período, 236 toneladas de entulhos foram retiradas da RA. 

VARJÃO

A semana foi dedicada à limpeza nos arredores e quadras internas do
Varjão. Foram retiradas 105 toneladas de lixo verde e entulhos da região
administrativa, no período de 10 a 17 de junho.

LAGO SUL

Retirada de entulho em
áreas diversas

Operação Buraco Zero no
acesso à Ponte JK



POLO CENTRAL ADJACENTE I

De 17 a 24, a limpeza recolheu lixo deixado
nas ruas e despejado em locais irregulares da
região administrativa. Durante a semana
foram recolhidas 210 toneladas de entulhos.
O GDF Presente também fez serviços de
manutenção de locais públicos, como a
substituição do portão de acesso ao
estacionamento do Centro de Saúde do Lago
Norte. Na recuperação das vias com buracos
foram aplicadas 10 toneladas de massa
asfáltica. 

LAGO NORTE

De volta ao Lago Sul, o Polo
Central Adjacente I dedicou-
se à manutenção das pistas
da região na última semana
do mês. Os buracos foram
cobertos com a aplicação de
quatro toneladas de massa
asfáltica. 

LAGO SUL

Recolhimento de entulho do
transbordo irregular às 

margens da DF-005

Operação tapa-
buraco nas QIs

15 e 19 

Outra ação do GDF Presente foi a limpeza em
toda a região administrativa. Foram recolhidas
135 toneladas de entulhos e lixo verde em
locais de descarte irregular. 

 Na QI 15 foram
utilizadas 2,5
toneladas de 

massa asfáltica



POLO CENTRAL ADJACENTE II
De 31/5 até 11/6, o GDF Presente realizou limpeza de
bocas de lobo, tapa-buraco, retirada de entulhos e
inservíveis, lavagem de áreas públicas, entre outras
ações. 
Quatro parques infantis e uma quadra de esportes,
localizados nas quadras QS 8, 10 e 11 do Areal, foram
limpos e renovados. Entre os serviços executados, a
troca de areia, limpeza, pintura e reparos nos
alambrados dos mobiliários urbanos. 

Os trabalhos seguiram com a reposição de meios-fios na entrada da Vargem Bonita, a
limpeza e a substituição do meio-fio do estacionamento dos quiosques e a recuperação
de estradas de terra. Reeducandos do programa Mãos Dadas roçaram e capinaram as
calçadas das quadras 18 e 25, e desobstruíram nove bocas de lobo na quadra 7. Até o
dia 18, foram recolhidas 257 toneladas de entulhos, inservíveis e lixo verde.

PARK WAY

ARNIQUEIRA

A manutenção das áreas públicas e mobiliários
urbanos do Park Way começou dia 14 de junho, com
limpeza e preparo do terreno na quadra 17, onde
será implantado um Ponto de Encontro Comunitário.
As equipes do Polo Central Adjacente II e da
administração regional construíram a base para
receber os aparelhos do PEC.

Na Vargem Bonita, os brinquedos de um
parquinho, que estavam deteriorados e
enferrujados, foram retirados do local,
consertados, pintados e reinstalados. 

A pista da avenida principal foi toda recuperada.
Cerca de cinco toneladas de massa asfáltica foram
empregadas por dia no Buraco Zero, em toda a
região administrativa.



POLO CENTRAL ADJACENTE II
De 21 a 25/6, cerca de 70 toneladas de entulhos foram
recolhidas na RA. As ações de limpeza do GDF Presente
incluíram a retirada de entulho no Lar dos Velhinhos
Maria Madalena e no pátio da creche Casa da Mãe
Preta, e lavagem de quatro Pontos de Encontro
Comunitário (PECs) e cinco parques infantis às margens
da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).
Na recuperação das vias, 35 toneladas de massa
asfáltica foram usadas em diversos trechos do Núcleo
Bandeirante, como nos blocos da área residencial, no
Setor de Oficinas e no Setor de Indústria Bernardo
Sayão. Ainda na infraestrutura urbana, foi concluída a
reconstrução da mureta da calçada na Terceira Avenida
e feito o conserto de calçadas de pedra portuguesa na
Avenida Central.

CANDANGOLÂNDIA

NÚCLEO BANDEIRANTE

De 28/6 a 2/7, a zeladoria em Candangolândia incluiu manutenção de placas de endereço;
limpeza geral nas praças; fresagem e tapa-buraco, com a aplicação de 16 toneladas de
massa asfáltica; lavagem das ruas, paradas de ônibus e PECs; erradicação e poda de
árvores; construção de baía para carros atrás da Escola Classe 01; e reposição de
aproximadamente 35 meios-fios. Na limpeza, 100 toneladas de entulhos e inservíveis
foram retiradas da RA. 

Construção de calçada
na 3ª Avenida

Uma erosão de cerca de 3m de profundidade e 8m de
largura, que atrapalhava a passagem dos moradores entre
o Núcleo Bandeirante e a Metropolitana, foi fechada. 

Limpeza geral nas praças
com equipe do Mãos DadasRevitalização do asfalto 

na QR 1A
Erradicação de árvore
no Grupo Escoteiros

Candangos



POLO CENTRAL ADJACENTE III

A manutenção seguiu com poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, capina, roçagem,
lavagem de equipamentos públicos e outros cuidados em diferentes locais.

O GDF Presente continua cuidando da limpeza urbana e dos equipamentos públicos na
região administrativa do Plano Piloto. Uma das ações foi a retirada de 12 toneladas de
entulhos e inservíveis próximo ao terreno que irá receber o futuro Hospital Oncológico de
Brasília.

As equipes do Polo Adjacente III e da Administração
Regional do Plano Piloto fizeram a manutenção de bocas
de lobo nas L4, L2 e W4 Norte, no sentido Vila Planalto, e
na Vila Telebrasília. Cerca de 40 bocas de lobo foram
desobstruídas, de onde foi recolhida grande quantidade
de material orgânico, principalmente terra e folhagens, e
dejetos jogados pela população.

PLANO PILOTO

Podas de árvores na
704 Norte

Lavagem de PEC 
na 311 Norte

Recolhimento de lixo verde
em vários endereços

Limpeza de 19 bocas
de lobo na L4 Norte

Recolhimento de 40
toneladas de entulhos
na Vila Telebrasilia



POLO SUL

Até o dia 4/6, o Recanto da Emas continuou recebendo as ações de limpeza, com
varrição, frisagem, capina e recolhimento de entulhos e inservíveis. Com a  retirada de
423 pneus da RA, o Polo Sul contribuiu para o combate à dengue, eliminando possíveis
criadouros do Aedes Aegypt. Foram retiradas 115 toneladas de sujeira da cidade e
transportadas para a usina do SLU na Estrutural. O Centro Olímpico e Paralímpico está
sendo reformado e o GDF Presente deu uma ajuda na pintura dos meios-fios e das
arquibancadas da piscina, do campo de futebol e da pista de atletismo. Também foi
feita a capina e retirada de matos da quadra de areia e desobstruídas as bocas de lobo.

Equipes do GDF Presente e da administração
regional trabalharam em parceria para deixar
Riacho Fundo II mais limpa, nos dias 7 a 11/6. O
resultado foi o recolhimento de 72 toneladas de
inservíveis, entulhos e lixo verde, que foram
levadas para a usina do SLU na Estrutural.
Também, desativaram cinco pontos de descarte
irregular, localizados nas quadras QN 8d; QN 7f;
QN 12b; QC 06 e Caub II.

RIACHO FUNDO II

Pintura da arquibancada da
Vila Olímpica

RECANTO DAS EMAS

Limpeza no parquinho da 
quadra 204

Transporte de terra
para melhorias na

DF 290

Outra ação foi a limpeza de bocas de lobo,
feita com apoio dos reeducandos do projeto
Mãos Dadas. Foram limpas 50 unidades nas
quadras QC 4, QC 6, QS 6 e QS 8.



POLO SUL

Fechando o mês no Recanto das Emas, o Polo Sul fez
limpeza, capina, roçagem e varrição em locais
diversos, em parceria com reeducandos do Mãos
Dadas e SLU. O estacionamento da Vila Olímpica foi
lavado e praças e parques foram limpos. De 21 a
25/6, 150 toneladas de lixo verde, entulhos e
inservíveis foram recolhidas das ruas da cidade. 
De 28/6 a 2/7, o Polo Sul trabalhou em Água Quente.
Lá, recuperou 1 km de via não pavimentada, com
espalhamento de 277 toneladas de material
reciclado para nivelar. O PEC ao lado da feira
permanente e cinco abrigos de ônibus foram
lavados. Nestes equipamentos públicos houve ainda  
capina e frisagem. 

A melhoria da infraestrutura urbana
aconteceu de 14 a 18/6 com varrição;
capina e roçagem; pintura de meios-
fios; e o recolhimento de 158
toneladas de galhas, entulhos e
inservíveis. Na QS 10, foi feita a
duplicação das bocas de lobo. Para
recuperar o asfalto danificado foram
aplicadas oito toneladas de massa. 

RIACHO FUNDO

RECANTO DAS EMAS

Pintura de 3,5
quilômetros de
meio-fio na
Avenida Sucupira

Mudas do viveiro
da Novacap foram
levadas para a
jardinagem 

Na Avenida Sucupira, nas proximidades da QS 10, um
quebra-molas irregular foi removido e nova lombada
foi construída. As placas de sinalização vertical, que
alertam os condutores de veículos sobre a presença
da lombada, foram instaladas. 

Limpeza na praça e no
parquinho da quadra 307

Reparos e limpeza nas paradas de
ônibus de Água Quente 



POLO SUL II 

As duas primeiras semanas de junho foram de cuidado
com a manutenção de Santa Maria. Três praças na
quadra 207 foram revitalizadas e 126 toneladas de
entulhos e inservíveis recolhidas. Um caminhão-pipa do
Polo Sul II passou jogando água em estradas de terra da
área rural de Santa Maria, próximo à Marinha. A ação
teve o objetivo de diminuir a poeira e a secura
provocadas pela estiagem do outono. 

Em duas semanas de serviços
nas áreas urbana e rural do
Gama, o mutirão recolheu 222
toneladas de entulho, inservíveis
e lixo verde da região.
Em parceria com equipe do
projeto Mãos Dadas, foi feita
limpeza de praças, ciclovia e
ruas. 

SANTA MARIA 

Serviços de limpeza com a equipe do
Mãos Dadas na entrequadra 203/303. O
serviço foi feito em outros locais da RA.

GAMA 

Recuperação asfáltica na
Avenida Paulo Hungria,
 mais conhecida como 

Rua do Comper.

O caminhão pipa atendeu à área
rural do Gama e de Santa Maria,
aspergindo água para melhorar a 

10 caminhões de
pneus foram

recolhidos das ruas 

secura do clima. Além disso, uma máquina niveladora
realizou serviços de terraplanagem na região de Ponte Alta.
Foram 13 quilômetros de estradas de terra recuperadas.
Outra ação, foi apoio à obra de melhoria asfáltica na BR 290, sentido Engenho das Lajes.



POLO NORTE
Em 15 dias na cidade, o GDF Presente concentrou-se
na recuperação de vias de terra na área rural para
melhorar a trafegabilidade no caminho das escolas.
A estrada que dá acesso à Escola Classe Pedra
Fundamental, uma via de 6 km de extensão no
Núcleo Rural Planaltina, foi recuperada. A via sofria
com erosões causadas pelas chuvas e as equipes
construíram bacias de contenção para diminuir o
estrago na época chuvosa. Ajustes também foram
feitos nas vias sem pavimentação no Condomínio
Nova Petrópolis, às margens da BR 020. Foram
utilizadas 96 toneladas de material cedido pelo SLU.

SOBRADINHO

PLANALTINA

Ajustes nas estradas de
acesso da DF 230 até à Escola
Classe Pedra Fundamental

Foi feito um mutirão de limpeza em duas escolas: no Centro de Ensino Fundamental
Nossa Senhora de Fátima e no Centro Educacional Dona América Guimarães. Outros
serviços foram recolhimento de entulho e galhada da região e limpeza na área de
construção do estacionamento em frente à Igreja Santa Rita de Cássia.

Muito trabalho para melhoria
da infraestrutura na Fercal
nos

Uma semana de limpeza em Sobradinho.  Foi retirada
grande quantidade de galhada na quadra 14. O
recolhimento de lixo verde e entulhos seguiu em toda a
região administrativa. As calçadas e área externa do Ginásio
de Esportes foram lavadas com jatos de água.

Na zona rural, patrolamento e ajustes em oito
quilômetros de estrada de terra na DF 249, via
que dá acesso ao Paranoá, Rota do Cavalo. O
serviço incluiu construção de saídas de águas
pluviais e limpeza de bacias de contenção e
construção de novas bacias. Melhorias foram
feitas no acesso à Escola Classe Santa Helena,
um preparo para o retorno das aulas. 



POLO NORTE

FERCAL

O plano de ação da administração
regional incluiu muitas frentes de
trabalho na passagem do GDF
Presente. O Polo Norte trabalhou
nas vias em direção aos núcleos
rurais da Catingueira e Cachoeira,
totalizando 14 km de pistas
patroladas. Na Comunidade
Queima Lençol, contribuiu para a
construção de galerias de águas
pluviais, transportando materiais
e nivelando o terreno para
receber pavimentação com
bloquetes. 
Em outra frente, com presença da
Vigilância Ambiental, foi feita uma 

De 15 a 21 de junho, o Polo Norte fez serviços de
zeladoria em Sobradinho II. Foram retiradas 130
toneladas de entulhos e lixo verde de dois
transbordos irregulares na Avenida Contorno. No
Setor de Mansões, houve tapa-buraco com a
aplicação de 4.8 toneladas de massa asfáltica. 

SOBRADINHO II

Na DF 150, foram feitos ajustes com 360 toneladas de
expurgo de brita na estrada de acesso às chacaras no
Km 02. As vias sem pavimentação da Comunidade Vila
Rabelo também foram patroladas. 

Restauração de calçadas 
na AR 11

Após o trabalho de requadramento de buracos,
limpeza e preparo para recapeamento, 10
toneladas de massa asfáltica foram usadas na
subida da Expansão do Engenho Velho.

ação conjunta de manejo na comunidade Engenho Velho, de onde foram retiradas 30
toneladas de lixo, entulhos e inservíveis. O GDF Presente também participou da obra de
contenção no Morro do Piauí, executando o serviço de retirada do aterro do meio da
pista da DF-205 Oeste. 



POLO LESTE

Continuam as benfeitorias no Morro da Cruz, bairro
onde o GDF Presente concentrou as ações. Na
avenida principal, pista por onde trafegam linhas de
ônibus, cerca de sete toneladas de massa asfáltica
foram utilizadas na operação tapa-buracos. Já nas
vias internas, 12 ruas transversais receberam
ajustes com a colocação de 240 toneladas de
resíduos de construção civil. Em outros pontos,
lombadas foram instaladas para reduzir a
velocidade dos veículos.  
Até o dia 11/6, a limpeza retirou 250 toneladas de
entulhos e inservíveis da região do Morro da Cruz.
Em toda a RA foram aplicadas 32 toneladas de
massa asfáltica para recuperar o asfalto danificado.
A operação Buraco Zero contou com apoio do DER. 

JARDIM BOTÂNICO

SÃO SEBASTIÃO

O GDF Presente começou os trabalhos nas
estradas e limpeza do Núcleo Rural Altiplano
Leste. Foram utilizadas 60 toneladas de material
para melhoria de vias não pavimentadas nas
ruas 17 e 18. De 14 a 18, as ações seguiram com
limpeza.

Tapa-buraco na principal
avenida do Morro da Cruz

Ajustes de estradas de terra

Retirada de árvores mortas
às margens da DF 001

No bairro Itaipú, 10
toneladas de entulhos
foram recolhidas do
transbordo irregular.
De toda a região,
foram removidas 40
toneladas de entulhos
e lixo.



POLO LESTE
O Polo Leste, a administração regional, o SLU e a Novacap
fizeram mutirão de serviços na rodovia DF-250, que margeia o
Itapoã e os acessos à cidade. Melhorias foram feitas em 2,5 km
da estrada – até às proximidades do Condomínio Entrelagos – e
também na ciclovia. Cerca de 100 meios-fios foram trocados na
beira da rodovia e na ciclovia, e outros 1,5 mil receberam
alinhamento. Na pista anexa, foram instalados 200 metros de
calçadas novas.
Coleta de bens inservíveis; poda de árvores; construção de 24
bocas de lodo ao longo da Avenida do Murão; terraplanagem da
ciclovia do trecho que liga o Itapoã à Rota do Cavalo; ajustes de
vias não pavimentadas no Núcleo Rural Fazenda Velha e na
Santa Prisca foram ações do GDF Presente.

PARANOÁ

ITAPOÃ

A semana de trabalho do GDF Presente no
Paranoá foi concentrada na região do Café sem
Troco. Em ação conjunta com a administração
regional, foi feita força-tarefa de limpeza e
recuperação de estradas de chão.
A localidade tem poucas lixeiras e muitos locais de
descarte irregular de lixo. Durante os cincos dias
do Polo, foram recolhidas 150 toneladas de
entulhos e lixo do setor. 
Para a manutenção das vias sem pavimento foram
usadas mais de 400 toneladas de material
reciclado na compactação e nivelamento.
Equipes do GDF Presente também ajudaram nos
últimos ajustes de limpeza e revitalização da Praça
Central, que foi toda renovada para ser entregue à
população na primeira semana de julho. Limpeza e revitalização da

Praça Central

Manutenção de
meios-fios ao longo

da ciclovia na DF-250

Construção de ramal para captação de água das
novas bocas de lodo na Avenida do Murão



 POLO OESTE

Até o dia 11 de junho, as
estradas de terra de
Brazlândia receberam
manutenção do GDF Presente,
que realizaram ajustes para
melhorar a trafegabilidade.
Grande quantidade de
entulho foi retirada do pátio
de obras da administração
regional. 

BRAZLÂNDIA

SOL NASCENTE E PÔR DO SOL

No período de 14 a 25 de junho, o Polo Oeste trabalhou na
recuperação de vias não asfaltadas. Foram usadas 550
toneladas de material reciclado para nivelar e melhorar a
trafegabilidade de 7 km de ruas sem asfalto na área urbana.
As máquinas do Polo também foram usadas na recuperação
de pontos críticos de estradas de terra no caminho do Centro
de Ensino Fundamental (CEF) Boa Esperança, em um trecho
de aproximadamente 8 km. Começaram as obras definitivas
das vias da quadra 105 do Trecho II, e o Polo trabalhou no
preparo para a colocação de massa asfáltica.  

Terraplanagem com 
o uso de fresado no

Trecho III

Execução de bocas de lobo
na QCS 02 do Trecho II

Foi espalhado material para nivelamento
e as vias foram patroladas. 

Outras ações de melhoria da infraestrutura foram a
manutenção de bocas de lobo e a construção de novas
unidades; apoio à administração regional na construção de
20 lombadas em ruas com asfalto no Trecho III; e o
transporte de 1,1 mil toneladas de restos de construção
civil, o chamado RCC, da Unidade de Recolhimento de
Entulhos (URE) da Estrutural para o pátio de obras da
administração regional.



 POLO OESTE

Além das melhorias executadas
pelo Polo Sul II, a região
administrativa de Santa Maria
recebeu cuidado extra do GDF
Presente, em junho. Máquinas do
Polo Central Adjacente II também
foram usadas em uma força-
tarefa emergencial, por
determinação da Secretaria de
Governo, para ajustar vias sem
asfalto da terceira etapa do
Condomínio Porto Rico. GDF
Presente, Administração Regional
de Santa Maria e Novacap
trabalharam na terraplanagem e
ajustes de pelo menos 12 ruas de
terra que estavam intransitáveis.
Melhorias também foram feitas
em cerca de 1 km de estrada de
chão no residencial Santa Maria,
na DF 290. 

Dia 28/6 o GDF Presente retomou ações
em Samambaia. Muito trabalho com
recuperação de estradas rurais, limpeza e
conservação de calçadas; recolhimento de
entulhos; e parceria com as equipes do
Renova DF na recuperação de
equipamentos públicos ao longo da
avenida principal. 

SAMAMBAIA

O GDF Presente leva melhorias para a região administrativa até o dia 9 de julho.

MAIS GDF PRESENTE

Manutenção de
bocas de lobo 

Ajustes em vias
de terra do
condomínio

Porto Rico, em
Santa Maria

Residencial
Santa Maria,

na DF 290 



Em duas passagens neste mês por Taguatinga, o GDF Presente
realizou serviços para manutenção e conservação da
infraestrutura, equipamentos públicos e urbanismo da RA. 

 POLO OESTE II
TAGUATINGA

As áreas esportivas e de lazer têm recebido
ações constantes do programa. Em junho, foi
feita a instalação de aparelhos novos na PEC na
QSF 4; revitalização com capina no parquinho
da EQNM 34/36, da quadra poliesportiva na
QSE 12, do Ginásio de Esportes na EQNO 18/19,
da quadra de esportes e parquinho na QNM
38; capina e limpeza no campo de futebol na
QSE 23; impermeabilização da cascata do
Taguaparque; substituição de grelha de
concreto em bueiro na QNJ 1; colocação de
meios-fios em estacionamento em construção
na CSB 8; capina e limpeza para construção de
pista de Cooper na Praça da QNC 7; entre
outras ações.  

Construção de calçada
com blocos de concreto
no beco da QNL 11

Aplicados 9.950kg de
massa na restauração do
asfalto na CNB 2 e nas
QNDs 12, 20 e 23

Poda de árvores na área
do Estádio Serejão

Reforma da calçada com pedra
portuguesa na Praça do Relógio 

Construção de rede de águas
pluviais no beco da QSF 19

Pintura nos arredores e no
alambrado do novo parquinho
na Praça da Feira Permanente na
QNM 38

Operação tapa-buraco, poda de
árvores, varrição, recolhimento de
entulhos foram serviços em vários
endereços. 



De 14 a 25/6, Ceilândia foi cuidada pelo GDF Presente. A
manutenção foi feita em várias localidades e com diferentes
benfeitorias. 

 POLO OESTE II
CEILÂNDIA

Poda de árvores; limpeza em várias quadras com o recolhimento de 594 toneladas de
entulhos e lixo verde; desentupimento e manutenção das bocas de lobo; limpeza nos
pontos de ônibus na Via M2 Sul e Norte; desobstrução de rede de águas pluviais na Via
N3 Norte; foram serviços executados pelo GDF Presente em toda a RA. 

Manutenção de campo de
futebol de areia na Área
Especial da QNM 33.

Na área rural, recuperação de cinco quilômetros de estradas
vicinais nas glebas 3 e 4 do Incra 9.

Manutenção de bocas
de lobo na QNO 6 

Implantação de 
meios-fios na QNO 19 

Implantação de via de ligação da
QNO 17 Conjunto C com a Via O8 

Na foto ao lado, operação tapa-buraco no
cruzamento semafórico da Via O4 com Via
NM3. Em toda a região administrativa
foram aplicadas 75.31 toneladas de massa
asfáltica. 



 POLO RURAL  
Em junho, as máquinas do Polo Rural
trabalharam nas vias não pavimentadas de
10 regiões administrativas. O
patrolamento melhorou as condições de
212,5 quilômetros de estradas de terra.
Para a recuperação das áreas com declives
foram feitas 557 viagens com material para
encascalhamento. 
O Polo Rural é coordenado pela Secretaria
de Agricultura (Seagri-DF) em parceria com
a Segov e as ações contam com o trabalho
do DER-DF e apoio de outros polos do GDF

Limpeza de bolsões e saída d'águas em
estrada da DF 541

O serviço de roçagem, feito por máquinas e manual, foi feito em 95,8 quilômetros, ao
longo de rodovias e estradas vicinais. Para melhorar a drenagem das estradas, foram
construídos 55 bolsões e 453 bigodes.

presente. A equipe realiza uma série de ações em favor das comunidades do DF,
ajudando principalmente moradores e produtores rurais. Além da recuperação das
estradas vicinais para melhorar a trafegabilidade dos veículos, outras ações feitas são
intervenções de encascalhamento, drenagem, limpeza e construção de bacias de
retenção da água da chuva, roçagem, limpeza da camada vegetal, manutenção de
bolsões e saídas d'águas, poda de árvores.  

Roçagem para retirar vegetação
alta na DF - 001

Encascalhamento em 900 metros de via
na DF 250, na região de Planaltina



O programa renova DF começou em
junho e já apresentou bons resultados
na zeladoria de Ceilândia e Samambaia,
as primeiras regiões administrativas a
receberem os aprendizes de carpinteiro,
jardineiro, eletricista, encanador,
serralheiro e pedreiro para um mutirão
de serviços. Praças, paradas de ônibus,
quadras poliesportivas, Pontos de
Encontro Comunitários (PECs), bancos e
meios-fios das duas cidades estão de
cara nova pelas mãos dos primeiros mil
alunos do programa.
Eles trabalham na reforma de 13
espaços públicos que estão sendo
renovados para o uso da comunidade.
Em Samambaia, os serviços estão sendo
feitos nos equipamentos públicos ao
longo da principal avenida. 500 alunos já
reformaram a quadra poliesportiva da
Quadra 414, o Ponto de Calistenia da
Quadra 406 e o PEC da Quadra 406.
Também trabalharam na recuperação
de duas paradas de ônibus, além de
limpar e pintar bancos e meios-fios. Os
trabalhos continuam em outros
equipamentos.
Em Ceilândia, outros 500 alunos estão
focados na reforma da praça central da
feira na QNM 2, do ginásio de esportes
da EQNO 18/19, da quadra poliesportiva
e do parquinho da EQNO 17/18, da
praça e parquinho da EQNO 16/17 e da
praça e parquinho da QNO 20. 

RENOVA
DF

Ceilândia e Samambaia recebem mutirão do 
Renova DF

Revitalização do Ginásio de Esportes na EQNO
18/19, Expansão do Setor O, em Ceilândia 

Antes 

Depois



O secretário de Governo, José Humberto
Pires, explica que o Renova DF tem três
pilares - inclusão social, porque ele paga um
salário mínimo para a pessoa que participa
e ainda dá alimentação, uniforme e
transporte; qualificação de mão de obra,
com os instrutores do Senai dando cursos
nas áreas de construção civil e jardinagem e
ensinando os alunos a prática nas ruas. "As
pessoas vão fazendo e aprendendo. Saem
de lá qualificados bombeiros, serralheiros,
pedreiros, serventes, eletricistas. Esta mão
de obra depois vai estar pronta para o
mercado de trabalho", diz. E o terceiro, é a
revitalização das áreas públicas com a
reforma e manutenção dos equipamentos
quebrados e precisando de revisão.
"É um programa de alcance social muito
grande e de renovação da estrutura dos
equipamentos públicos nas cidades.
Ganha a comunidade", afirma.
O Renova-DF é uma parceria entre as
Secretarias de Governo, Trabalho e
Transporte e Mobilidade; Novacap; Caesb;
CEB; SLU e Detran-DF. De acordo com o
secretário, foi idealizado pelo governador
Ibaneis Rocha, que já pediu estudos para
implementar em outras quatro cidades.

Revitalização  de quadra esportiva na
quadra 414 de de Samambaia

Texto: com informações da Agência Brasília
Fotos: Polo Oeste II do GDF Presente e
Administração  Regional de Samambaia

O programa
“Estamos fazendo a análise de quais
cidades devem ser atendidas”, diz. 

Antes 

Depois



A Rede Integra Cultura (RIC), iniciativa da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
(Secec) em parceria com a Secretaria de
Governo (Segov), reuniu, no dia 30/6,
representantes das duas pastas, do
Conselho de Cultura do Distrito Federal
(CCDF) e gerentes de cultura das Regiões
Administrativas (RAs) no Museu Nacional
da República, para a apresentação de um
plano de trabalho conjunto.

mapeamento dos conselhos e a
elaboração do plano de ações. “Nós
estamos indo às localidades conversar
com a comunidade e dialogar sobre quais
são os primeiros passos para que a Rede
Integra Cultura seja aprimorada.”, disse.
De início, serão promovidas três oficinas
organizadas pela Secec e direcionadas aos
gestores de cultura das regiões do DF. 
 

REDE INTEGRA
CULTURA Rede Integra Cultura une RAs

Criado pela portaria conjunta Nº
5 de 2020, o mecanismo de
integração cultural tem o intuito
de articular o desenvolvimento, a
democratização e a cooperação
para o fortalecimento das
políticas públicas culturais do
Distrito Federal, e redimensiona
o papel dos gerentes de cultura
das Regiões Administrativas do
DF.
A grande maioria das 34 regiões
administrativas esteve representada por
seus gerentes de cultura durante a
reunião. Uma das atribuições desses
agentes, no escopo da RIC,  é promover a
participação e inclusão social no âmbito
das respectivas regiões administrativas,
contribuindo com a atuação dos
Conselhos Regionais de Cultura (CRCs).
A secretária-executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas da Segov, Meire Lúcia
Mota, informou sobre a construção da
identificação das necessidades das RAs, o 

A formação acontecerá on-line, em
decorrência da pandemia de Covid-19. As
aulas tratarão sobre a Lei Orgânica da
Cultura, comunicação e cultura, e
captação de recursos para cultura.
A Secec reuniu, em seu portal eletrônico,
informações das regiões administrativas,
assim como de seus agentes e
conselheiros culturais, que podem ser
acessadas por toda a comunidade. O
objetivo é integrar os conselheiros com os
gerentes de cultura e elaborar um plano
de ações para as áreas mapeadas.

Agência Brasília



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
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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Recuperação de cinco
quilômetros de estradas
vicinais nas glebas 3 e 4 do
Incra 9. Uma ação feita
em parceria pelo Polo
Oeste II do GDF Presente,
Administração Regional
de Ceilândia, Seagri,
Novacap e DER.


