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Recuperação de vias não pavimentadas no
núcleo rural Morada dos Pássaros, em
Brazlândia
Foto: Polo Oeste



PALAVRA
Da Chefia de Gabinete

2021 está sendo um ano de desafios e
novidades para a área administrativa da
Secretaria de Governo do DF.
Diariamente trabalhamos para acolher as
demandas processuais que chegam à
Pasta e dar o devido encaminhamento;
atender as demandas internas do
Gabinete do Secretário, da Secretaria
Executiva de Acompanhamento e
Monitoramento de Políticas Públicas e da
Secretaria Executiva das Cidades; dar
suporte às ações, programas e projetos;
entre outras atividades inerentes à chefia
de gabinete.
E neste ano demos um passo importante,
o de atender o disposto no Decreto nº
40.985, de 13 de julho de 2020, que
alterou a estrutura da Segov, atribuindo-
lhe a Subsecretaria de Administração
Geral. 
A unidade dispõe de três diretorias: de
Orçamento e Finanças, de Logística e
Administração de Contratos, e de Gestão
de Pessoas.
Ao longo dos últimos meses entramos em
processo de estruturação da nossa área
meio. Realocamos servidores, montamos
equipe, buscamos informações e
aprendizado com outras pastas sobre
procedimentos e processos, e, agora,
temos uma área de gestão de pessoas e
financeira em funcionamento, já com
orçamento e recursos próprios, folha de
ponto gerada pelo nosso RH e carga
patrimonial sendo transferida.

Helton de Freitas Costa 
 Chefe de Gabinete

Outra novidade é a participação da Segov
no Conselho de Transparência e Controle
Social do Distrito Federal, em atendimento
ao Decreto nº 42.323, de 22 de julho de
2021. O colegiado é vinculado à
Controladoria-Geral do Distrito Federal e
tem a finalidade de sugerir e debater
medidas de aperfeiçoamento da
transparência, do controle social e do
acesso à informação pública. É um novo
caminho a ser trilhado, onde passamos de
apoiadores e cumpridores para
proponentes das diretrizes da política de
transparência da gestão de recursos
públicos.
Tem sido um desafio chegarmos até aqui
e, com uma equipe coesa e integrada,
teremos êxito em nossa jornada. 



MÃOS 
DADAS

Equipes do Polo Central Adjacente II e do projeto Mãos
Dadas trabalhando em parceria em Águas Claras



O projeto Mãos Dadas, da Secretaria de
Administração Penitenciária (Seape), tem
sido um grande parceiro do GDF Presente.
São cinco equipes atendendo demandas
de cinco polos - Oeste, Oeste II, Sul, Sul II,
e Leste, contribuindo para ações de
zeladoria em 14 regiões administrativas.
Diariamente, cerca de 35 reeducandos
trabalham na manutenção e conservação
dos espaços e equipamentos públicos por
meio da execução de vários serviços. São
eles, limpeza; capina; frisagem;
manutenção de bocas de lobo;
revitalização de parquinhos, PECs, praças,
quadras poliesportivas;  lavagem de áreas;
entre outras ações necessárias para que
as cidades do DF sejam bem cuidadas,
renovadas e limpas.
De acordo com o chefe da Unidade de
Gestão e Execução de Programas e
Operações nas Cidades e coordenador do
GDF Presente, Marco Aurélio de Carvalho
Demes, o objetivo é chegar a 10 equipes
do Mãos Dadas em parceria com o
programa da Segov.

Projeto 
Mãos Dadas

Iniciativa da Seape é parceira do GDF
Presente na zeladoria das cidades

Em apoio ao Polo Sul, reeducandos fazem
capina e frisagem na ciclovia QN 14, no

Riacho Fundo II 

Capina nas ruas do Paranoá.
Apoio ao Polo Leste

A iniciativa da Seape visa a ressocialização
do preso, dando uma oportunidade de
redução da pena e de qualificação
profissional. Participam do programa
apenas os sentenciados em regime
semiaberto. Cada três dias trabalhados
correspondem a um dia a menos da
pena.
Além do caráter social, o Mãos Dadas
soma esforços à gestão governamental
no que diz respeito ao cuidado das
cidades.

Com o Polo Oeste II, Mãos Dadas ajudou
no transporte de meios-fios para

instalação na Praça da QNC 7



GDF
PRESENTE

Equipe do Polo Central Adjacente III preparada para
mutirão de limpeza no Deck Sul



POLO CENTRAL

O GDF Presente começou no Sudoeste dia 12/7
revitalizando calçadas da quadra SQSW 303, em
parceria com equipe da administração regional. Os dias
seguiram com lavagem do PEC da SQSW 104,
revitalização da Praça das Motos, drenagem na SQSW
102, podas de árvores, roçagem de gramados,
manutenção de canteiros e coleta de lixo verde. 

O Polo Central realizou ações nos diversos
endereços do Setor de Indústria e Abastecimento.
A RA completou 16 anos no dia 14/7 e o GDF
Presente reforçou os serviços de recolhimento de
entulho, varrição, manutenção de vias e de áreas
verdes. 
O foco foi o recolhimento de entulho no trecho 1,
incluindo a Feira dos Importados, e no Setor de
Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Em
quatro dias, foram retiradas 322 toneladas de
entulhos das áreas. Naquele trecho também foi
feita capina. Já no trecho 6, todos os canteiros
foram regados. As equipes trabalharam na
manutenção de bocas de lobo na Feira dos
Importados. No recapeamento e tapa buraco
foram usadas 21,5 toneladas de massa asfáltica. Recapeamento do asfalto no SAAN

SIA

SUDOESTE

Recolhimento de galhada 

Recolhimento de entulho e
inservíveis no trecho 17

 Revitalização das calçadas
da SQSW 303 

De 12 a 16/7, foram recolhidas 30 toneladas de
lixo verde e entulhos. 



POLO CENTRAL

Limpeza de passeios e equipamentos
públicos, revitalização de becos e reforma
de parquinhos foram serviços executados
de 19 a 23/7, em apoio às atividades da
administração regional.
O GDF Presente retirou 58,3 toneladas de
entulhos e inservíveis da RA. Além disso,
ajudou na obra de revitalização dos becos
entre os blocos G/H e I/J da quadra 3 do
Cruzeiro Velho; e na renovação de calçada
em torno de toda a região.
Outra ação foi do programa de
eficientização pública da CEB, que fez
troca das luminárias convencionais por
LED.

Revitalização de 10 km de calçada do anel
externo do Cruzeiro

CRUZEIRO

ESTRUTURAL - SCIA

A reforma do parquinho da Quadra 905 do
Cruzeiro Novo incluiu o conserto e a pintura
do alambrado, e troca do balanço,
escorregador e gangorra

Ações de limpeza para deixar a Estrutural mais
limpa. O Polo Central catou pneus e outros
inservíveis abandonados em vários endereços. De
26 a 30, foram retiradas 210 toneladas de lixo verde
e entulhos da RA. O mutirão fez tapa-buraco;
substituição de tampas e grelhas; molhagem de vias
não pavimentadas; lavagem de lugares públicos; e
outras ações de zeladoria.

Substituição de tampas e grelhas
 Recuperação de vias da
quadra 3 no Setor Leste

 Carregando entulho e inservíveis
no anel viário 



POLO CENTRAL ADJACENTE I

Ações de limpeza foram feitas pelo Polo Central Adjacente I na passagem pelo Varjão.
Houve serviços de capina e limpeza do parquinho da praça central, que foi preparado
para receber areia nova. De 2 a 9 de julho, 95 toneladas de entulhos e inservíveis foram
retiradas dos locais irregulares de descarte em toda a região administrativa.

VARJÃO

O Polo Central Adjacente I trabalhou de 9 a 17 de julho no Lago Norte e executou
ações de limpeza e recuperação do asfalto. Foram retiradas 100 toneladas de lixo
verde e entulhos da região administrativa e aplicadas seis toneladas de massa asfáltica
na recuperação das vias. 

LAGO NORTE

Limpeza do transbordo irregular
na quadra 11 Capina do parquinho da praça central 

Recolhimento de lixo verde na
 MI 7 e 8 do Lago Norte

Equipe da Novacap fechando buracos no conjunto 3
da QL 7



POLO CENTRAL ADJACENTE I

De 15 a 22/7, a ação de limpeza marcou a passagem do GDF Presente pela região
administrativa. As áreas internas e os arredores do Lago Sul, como nas margens da DF -
009, receberam as equipes do Polo Central Adjacente I que recolheram 70 toneladas de
entulhos e lixo verde. Equipe da administração regional trabalhou no fechamento de
buracos das vias; foram seis toneladas de massa asfáltica para nivelar o asfalto.

As equipes do Polo e da administração
regional trabalharam na reforma de dois
parquinhos infantis, nas quadras 7 e 5. A
areia nos dois locais foi completamente
substituída, e aproximadamente 21
toneladas do material foram depositadas
por caminhões do GDF Presente. Outro
serviço feito, foi a irrigação em rotatórias e
praças.

LAGO SUL

Recolhimento de entulhos do transbordo
irregular na Granja do Torto 

VARJÃO

Lixo verde foi retirado das
quadras do Lago Sul 

No Varjão, o Polo Central Adjacente I fez
recolhimento de entulhos e inservíveis.
Da região administrativa foram recolhidas
110 toneladas de sujeira descartada
irregularmente pelos moradores.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Mais de 150 bocas de lobo nas principais avenidas de Águas Claras
foram limpas e recuperadas durante a passagem do GDF Presente.
O serviço foi feito em parceria com equipes da administração
regional e dos reeducandos do Mãos Dadas, que retiraram 20
toneladas de lixo. A manutenção da rede de águas pluviais é
essencial para evitar alagamentos no período das chuvas.
Outras ações foram executadas pelo mutirão, entre elas: conserto
de placa do Ponto de Encontro Comunitário (PEC) na Avenida das
Araucárias, próximo ao Fran’s Café; irrigação nas Praças Estação
Arniqueira lado Sul e Condor, e no Balão do Unieuro; troca e 

ÁGUAS CLARAS

VICENTE PIRES

Construção de quebra-molas
 na Rua 12/7

Redução de rotatória na marginal
da Estrutural para melhorar a

passagem de caminhões

Muitas ações em Vicente Pires de 5 a 9/7. Entre
elas, um caminhão-pipa gastou aproximadamente
200 mil litros de água para amenizar a poeira;
limpeza e troca de tampas de oito bocas de lobo;
recolhimento de 260 toneladas de entulhos,
inservíveis e lixo verde; varrição e limpeza dos
Papas Lixos pelo SLU; instalação de nova
sinalização pelo Detran nas Ruas 3, 8 e 10; roçagem
e limpeza das calçadas de pedestres na Rua 19, ao
lado da Igreja Nossa Senhora das Vitórias;
implantação de um “quebra água” na Rua 7 com a
Rua 12 – desvio para não danificar as obras de
compactação da Rua 12; e na melhoria das vias
pavimentadas foram usadas 50 toneladas de massa
asfáltica. 

Irrigação, lavagem da quadra poliesportiva e limpeza
das calçadas na Praça Rouxinol, entre as Ruas 13 e 14 Sul

manutenção de meios-fios com recuperação de
acessibilidade na Rua Buriti com a Boulevard Sul; limpeza de
calçadas e irrigação do gramado na quadra 101; e retirada
de cerca de 80 toneladas de lixo, entulhos e inservíveis. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II
Uma semana de limpeza em Arniqueira. O GDF Presente e Mãos
Dadas trabalharam em parceria para deixar a cidade limpa. 

PARK WAY

ARNIQUEIRA

Recolhimento de entulho
na ADE

De 19 a 23/7, foram feitos serviços de capina; frisagem; recolhimento de 200 toneladas de
entulhos, inservíveis e lixo verde; e operação tapa-buraco em vários trechos da cidade. Na
recuperação do asfalto foram aplicadas em torno de 12 toneladas de massa asfáltica. 

Frisagem e capina na
chácara 74

Tapa-buraco na QS 10
 do Areal

O Polo Central Adjacente II fechou o mês de julho no Park Way.
Por lá, realizou diversas ações: roçagem em várias quadras e na
Vargem Bonita; retirada de faixas irregulares, entulhos e
inservíveis; capina; construção do estacionamento e do
pergolado, e instalação dos equipamentos e de 2 bancos no
PEC da quadra 17; recuperação de calçadas; pintura de faixas
de sinalização; entre outras benfeitorias.
A semana terminou com o recolhimento de 292 toneladas de
lixo verde e  entulho. 

Instalação de PEC
na quadra 17

GDF Presente e Mãos
Dadas cuidando de
calçadas e ciclovias

Revitalização de 
calçadas da quadra 13



POLO CENTRAL ADJACENTE III

Retirada de entulho na Praça IPVT na Vila
Telebrasília. O serviço acontece rotineiramente
em vários setores. 

Recuperação asfáltica nas quadras 507 e 508 da
W3 Norte. As equipes do GDF Presente e da
Novacap trabalham na renovação da malha
viária em toda a região administrativa. 

PLANO PILOTO

As 16 passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário (Eixão)
passaram por uma boa limpeza. Todas as canaletas para
drenagem de águas pluviais, além do piso e paredes dos
espaços, foram higienizadas por equipes da Novacap,
SLU, e reeducandos do projeto Mãos Dadas, da
Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).
Aproximadamente seis toneladas de lixo foram
retiradas.

Serviços de poda de árvores nas
proximidades do Hospital Materno Infantil,
de forma a garantir segurança a pedestres e
preservar a rede de energia elétrica, já que as
plantas ameaçavam alcançar a fiação.

A  zeladoria no Plano piloto envolve a
lavagem dos espaços e monumentos
públicos, capina, varrição, reposição de
meios-fios, manutenção e limpeza de
bocas de lobo, poda de árvores, entre
outros serviços que são realizados
cotidianamente.



POLO CENTRAL ADJACENTE III

O prédio, calçadas e paredes da Funarte
também receberam lavagem geral. Ao redor
do local uma limpeza foi feita para retirar a
sujeira.

Na Rodoviária, a equipe do GDF Presente
retirou o lixo e entulhos e fez a lavagem
das calçadas que dão acesso ao local pelo
Eixão Sul. O trabalho contou com a
participação de uma equipe de
reeducandos da Secretaria de
Administração Penitenciária (Seape).

PLANO PILOTO

Faxina geral em torno do Conic. Por lá, o Polo
Central Adjacente III reforçou a varrição, lavagem
das calçadas e a fresagem do pavimento. Também
foi realizada a retirada de lixo e entulhos.

O Deck Sul passou por limpeza de
estruturas físicas e desinfecção dos
banheiros. Foi feita a limpeza do
abrigo de ônibus que dá acesso ao
parque, bem como das quadras de
esporte e outros espaços físicos.



POLO SUL
RIACHO FUNDO II

Capina e frisagem na
 ciclovia da QN 15 

De 5 a 9/7, Riacho Fundo II recebeu as ações de zeladoria
do GDF Presente. Limpeza, roçagem, capina, frisagem e
tapa-buraco aconteceram por toda a região administrativa. 

RIACHO FUNDO 

Ao final do mutirão, 100 toneladas de entulhos, lixo verde e inservíveis foram retiradas
da RA. Duas toneladas de massa asfáltica foram usadas em ajustes de vias. 

Construção de ondulação transversal 
na QN 25 conjunto 10 

Reparo da ponte que liga o
CAUB 1 à Escola IPÊ

Detran fez de pintura em
quebra-mola da QN 5

Limpeza geral no Riacho Fundo na semana de 12 a 16/7. Teve capina, roçagem e
recolhimento de 96 toneladas de entulhos, galhadas e inservíveis. Na ação, muitos pneus
foram recolhidos das ruas da região e todo lixo foi levado para ser beneficiado pela usina
de reciclagem do SLU. 

Frisagem e capina na
QN 01 conjunto 21

Lavagem do PEC na 
QS 4 conjunto 10



POLO SUL
As duas últimas semana do Polo Sul foram de melhorias no
Recanto das Emas. O Polo Sul, com apoio de equipe do projeto
Mãos Dadas, fez ações para deixar a infraestrutura da cidade com
a manutenção em dia.

Frisagem e capina no parquinho da Praça
da quadra 205. Após a limpeza, o local

recebeu areia nova

RECANTO 
DAS EMAS

Implantação de meios-fios na
 Praça da quadra 310

A segunda semana de trabalho do
GDF Presente foi dedicada às
ações em Água Quente. Por lá,
houve o recolhimento de lixo
verde e ajustes de vias não
pavimentadas no Núcleo Rural
Betânia. Caminhões do Polo
transportaram material reciclado
da usina do SLU para ser usado
na melhoria de estradas de terra. 

Recolhimento de pneus. A ação retirou das
ruas possíveis focos de proliferação do
mosquito transmissor da dengue. Também,
o Polo recolheu os pneus que estavam no
pátio de obras da administração regional e
transportou para serem reciclados na usina
do SLU. No mutirão de limpeza, o GDF
Presente recolheu 200 toneladas de
entulho, lixo verde e inservíveis da cidade. 



POLO SUL II 
O Polo Sul II abriu e fechou julho cuidando da zeladoria de Santa
Maria. Nas duas temporadas, houve melhorias nas áreas urbana
e rural. 

SANTA MARIA 

As ações de limpeza foram feitas com a colaboração da equipe do projeto Mãos Dadas,
que capinou e recolheu sujeira de áreas públicas de Santa Maria. Até o dia 12 de julho,
foram retiradas 133 toneladas de entulhos da região e levadas para a usina de reciclagem
do SLU, na Estrutural. Os mesmos caminhões voltaram para Santa Maria carregando
material triturado para ser aproveitado nas melhorias feitas no Condomínio Porto Rico,
em parceria com o Polo Central Adjacente II. 

Limpeza e capina na praça
central  

Na DF-290, as equipes fizeram a compactação do
solo em vias não asfaltadas do Residencial Santa
Maria, além de limparem a área. O GDF Presente
usou material fornecido pelo DER para os serviços
de recuperação das vias.

Terraplanagem nas ruas não
pavimentadas do condomínio Porto Rico 

A última semana do mês foi de limpeza na região. Os
caminhões retiraram entulhos, pneus e galhos das ruas e
das principais avenidas, e foi feita uma geral no terminal
rodoviário de Santa Maria, inaugurado no dia 30/7. 
O Polo Sul II também lavou paradas de ônibus e locais
onde havia poeira. 



POLO SUL II 

Duas semanas de muitos serviços nas áreas urbana e rural do Gama. O mutirão
começou dia 12/7 com retirada de pneus e os mais diversos lixos das principais avenidas
e na BR; capina com a equipe do Mãos Dadas e um caminhão pipa molhando as vias na
área rural. A temporada seguiu com limpeza em toda a região administrativa e, até o dia
23/7, a limpeza feita resultou na retirada de 560 toneladas de entulhos, inservíveis e lixo
verde.

GAMA 

Praça na quadra 6 do Setor
Leste 

Os dias seguiram com recuperação de estradas de chão 
 na Ponte Alta Norte e na Ponte Alta Sul. Na foto ao lado,
a conclusão da via de acesso ao cemitério no residencial
Paraíso, em Ponte Alta Sul. O serviço de terraplanagem
teve apoio de uma equipe da Novacap com um rolo-pata
compactando a estrada.

Praça próxima à Igreja Católica
Nossa Senhora do Carmo 

As ações do Polo Sul II são reforçadas pelos reeducandos do Projeto Mãos Dadas que
fizeram limpeza em vários pontos do Gama. 

A região de Engenho das Lajes recebeu ações do
GDF Presente, que fez limpeza e recuperação de seis
mil metros quadrados de vias, com a colocação de
fresado para melhorar o acesso a elas. O Polo Sul II
contou com o apoio de todos os caminhões da
Administração Regional do Gama para a realização
da força-tarefa no Engenho das Lajes.



POLO NORTE
Até o dia 13/7, o Polo Norte executou diversas atividades em
Planaltina. Na lista, limpeza de bocas de lobo; recuperação de
asfalto danificado e de vias sem pavimentação; retirada de lixo 
 descartado em locais inapropriados; e limpeza do pátio de
escolas para a retomada das aulas presenciais. 

SOBRADINHO

PLANALTINA

Patrolamento e ajustes de 
 vias de terra no Núcleo
Rural Vale Verde, no acesso
da Escola Classe Vale Verde

No final de duas semanas, a ações de limpeza resultaram no recolhimento de 1,5 mil
tonelada de entulhos, inservíveis e galhadas nos setores Buritis 2, 3 e 4, Jardim Roriz,
pontes do Setor Arapongas, Bairro de Fátima e no Pátio de Obras de Planaltina. No
Núcleo Rural Quintas do Rio Maranhão, na DF-205, foram feitos cinco quilômetros de
patrolamento e nivelamento. Vias sem pavimentação no Núcleo Rural Vale Verde
também receberam tratamento, totalizando oito quilômetros de ajustes. 

Limpeza de bocas de lobo na
Avenida Independência

O Polo Norte, em parceria com a Novacap, fez um serviço
de drenagem para acabar com o acúmulo de água da
chuva no parquinho infantil do Parque Ecológico
Jequitibás. 

Colocação de abrigo
do ponto de ônibus

na DF 425 

A agenda de trabalho do Polo Norte contemplou várias ações em
Sobradinho. O reforço nas atividades da limpeza urbana resultou
no recolhimento de 530 toneladas de entulhos retirados de áreas
residenciais. Pontos de ônibus foram lavados; uma rotatória na
DF 440, em frente ao Setor Nova Colina, foi finalizada com apoio
do Polo; e foi feito patrolamento e ajustes de vias sem
pavimentação na estrada de acesso às chácaras na Rota do
Cavalo.



POLO NORTE

FERCAL

Na passagem por Sobradinho II, de 21 a 27/7, o
Polo Norte trabalhou no preparo de escolas para
o retorno às aulas presenciais. No Caic Júlia
Kubitschek de Oliveira, no conjunto 3 da QR 13,
trabalhou na finalização do estacionamento e na
instalação de meios-fios. No Centro de Ensino
Fundamental (CEF) 9, houve remoção de
entulhos, nivelamento e poda de mato.
Retirada de entulhos também na Avenida do
Contorno, no Polo de Cinema e nas quadras
residenciais AR 10, 12, 15 e 16, de onde foram
recolhidas em torno de 360 toneladas de lixo.
Uma operação tapa-buracos foi realizada nas
ruas 6 e 7 do Condomínio Vale das Acácias, onde
foram utilizadas cerca de 10 toneladas de massa
asfáltica.
Outro trabalho foi o patrolamento e ajustes de
estradas de chão, limpeza de bacias de contenção

SOBRADINHO II

Recolhidas cerca de 15 toneladas de
galhadas e inservíveis, como sofás,

geladeiras e camas

Instalação de meios-fios no Caic Júlia
Kubitschek de Oliveira

e colocação de material nas valas na estrada do Morro do Sansão.

O GDF Presente colaborou na obra da administração regional
de construção de galerias de águas pluviais e colocação de
meios-fios na Comunidade Queima Lençol. As equipes
colocaram manilhas e fizeram o patrolamento nos locais onde
as peças foram instaladas.

No Núcleo Rural PA Maranhão, na DF 205 Leste,
operários do Polo Norte e da administração regional
executaram seis quilômetros de terraplanagem e
recuperação do sistema de drenagem da pista. Na
Comunidade Boa Vista foi retirada grande quantidade
de galhadas e inservíveis. 



POLO LESTE

De 5 a 9/7, o Polo Leste trabalhou na manutenção de
vias não pavimentadas no bairro Zumbi dos Palmares;
no recolhimento de pneus e outros inservíveis; na
limpeza de bocas de lobo; na operação tapa-buraco;
no transporte de manilhas para a Baia dos
Carroceiros onde será construída bacia de captação
de águas das chuvas; entre outras ações que
contribuíram para a manutenção da RA.
No final da temporada, 15 toneladas de massa foram
aplicadas na recuperação do asfalto danificado e
recolhidas 40 toneladas de entulhos.  

JARDIM BOTÂNICO

SÃO SEBASTIÃO

A comunidade Forquilha da
Taboca foi beneficiada com
as equipes do GDF
Presente que  trabalharam
para recuperar as vias
asfaltas e as sem
pavimento. 

Tapa-buraco no Morro Azul

Patrolamento do campo de terra batida "chuteirão",
no bairro Bela Vista

O Polo Leste fez ajustes e patrolamento em três quilômetros de estradas de terra. Foram
usadas 26 toneladas de massa asfáltica na recuperação das partes pavimentadas.

A limpeza na região administrativa resultou na
coleta de 40 toneladas de entulhos e inservíveis.



POLO LESTE

PARANOÁ

ITAPOÃ

A região do Café sem Troco continuou recebendo
ações do GDF Presente, que ajudou na duplicação
das margens da pista e na construção de
estacionamento para o comércio local. Uma ação
conjunta do 4° Distrito do DER, Administração
Regional do Paranoá e Polo Leste.

Construção de
estacionamento do CAIC

Instalação de bocas
de lobo na Avenida

do Murão

O GDF Presente fez muitas ações para melhorar a infraestrutura do Itapoã. Aplicação de
40 toneladas de massa para fechar buracos; manutenção e instalação de meios-fios na
ciclovia; lavagem da Avenida do Murão; desobstrução e construção de bocas de lobo
foram serviços feitos pelo Polo Leste de 19 a 23/7. A limpeza da cidade foi feita com o
recolhimento de 140 toneladas de entulhos e inservíveis.

Instalação de meios-
fios na quadra 378 do
condomínio Del Lago

Operação tapa-buraco na
quadra 59 do condomínio 

 Del Lago

De 3 a 27/7, as outras ações que aconteceram no
Paranoá foram recuperação de campos de futebol;
recolhimento de entulhos e inservíveis; limpeza de
bocas de lobo; capina e frisagem com equipe do Mãos
Dadas; recuperação de letreiro na entrada da cidade;
recuperação de estradas não pavimentadas do
Boqueirão; e limpeza da praça central.



 POLO OESTE

Cuidado especial com os
parquinhos de Samambaia.
Em parceria com equipe da
administração regional, o
Polo Oeste fez limpeza, ca-

BRAZLÂNDIA

Uma temporada de quatro semanas, de 12/7
até 6/8, e uma lista de ações para deixar
Brazlândia bem cuidada. O Polo Oeste realizou
limpeza, poda de árvores, recolhimento de
entulhos, troca de calçadas, recuperou
estradas de terra, entre outros serviços de
melhoria e revitalização de áreas públicas.  
Na zona rural, cerca de 25 km de estradas de
terra receberam serviços de patrolamento,
compactação, alargamento e colocação de
material reciclado - foram 160 caminhões com  
a média de 12 toneladas cada. O trabalho do
Polo Oeste foi feito nas vias da DF 430 e 001, e
nas vicinais 415, 527 e 220, beneficiando o
acesso a quatro escolas das comunidades do
Rodeador, do Bucanhão, do Rociado e da
Torre. 
Na área urbana, foi feito o recolhimento de 40
toneladas de inservíveis; serviços na
revitalização do balneário Veredinha; e apoio
na troca de calçadas da orla do Lago.

Manutenção no Núcleo
Rural Morada dos Pássaros

SAMAMBAIA

pina e pintura de bancos e brinquedos. E ao lado do Renova DF, o GDF Presente seguiu
revitalizando calçadas, substituindo meios-fios e fazendo a pintura e manutenção de
equipamentos públicos ao longo da avenida principal. 
Lixo verde e entulhos foram recolhidos na região. Também, o Polo fez o transporte de
duas mil toneladas de material reciclado do SLU para a administração regional, o qual
será usado no nivelamento de estradas sem pavimentação.

Recolhimento de galhada



Taguatinga está cada vez mais renovada. Todos
os meses, o GDF Presente passa duas semanas
cuidando da manutenção e conservação da
infraestrutura, dos equipamentos públicos e do
urbanismo da região administrativa. São
muitas ações simultâneas, contemplando
diversos endereços e espaços públicos. Em
julho, o Polo Oeste II deu suporte a pelo menos
15 obras importantes para garantir mobilidade
e qualidade de vida da população. 

 POLO OESTE II
TAGUATINGA

Sete toneladas de massa asfáltica
foram usadas na restauração do

pavimento na QNL 7

No beco da QSC 19, no Setor Primavera, as
equipes deram suporte na construção de uma
rede de captação de águas pluviais, com extensão
de 125 metros. Na QNL 17, outra rede de captação
de água da chuva, com cerca de 15 metros de
extensão, foi feita. As vias da QND foram
recapeadas e os redutores de velocidade foram
recolocados. Construção de estacionamento com

rampa para acessibilidade na CSB 7

Apoio à obra do DER de construção de novo acesso
no canteiro central do Pistão Norte para os
motoristas que deixam a Praça do DI. Com as obras
do túnel, a maior das obras de infraestrutura, as
vias paralelas receberam um aumento do fluxo e,
por isto, precisam de atenção para uma melhor
fluidez.

De norte a sul, equipes constroem bueiros, calçadas,
quebra-molas; realizam manutenção asfáltica de vias;
reformam e limpam bocas de lobo; revitalizam
equipamentos e renovam áreas públicas. Além disto,
executam serviços de poda de árvores, pintura e
implantação de meios-fios, frisagem, capina, pintura
de sinalização, etc.  Colocação de meios-fios na

 Praça da QNC 7



De 14 a 25/7, Ceilândia foi cuidada pelo GDF
Presente, que fez manutenção e benfeitorias em
várias localidades. Poda de árvores; capina;
manutenção de bocas de lobos; revitalização de
praças, parquinhos e quadra de esportes;
limpeza urbana com varrição e o recolhimento
de 593 toneladas de entulhos e inservíveis foram
serviços executados pelo GDF Presente.
 

 POLO OESTE II
CEILÂNDIA

Restauração da pista na QNO 11,
conjuntos F, L e J 

Na foto ao lado, a implantação de meio-fio no cruzamento
semafórico próximo à Vila Olímpica do Setor O. A ação está
incluída numa série de pequenas obras que modificam a
paisagem da RA, como a ampliação de estacionamento na CNN 1,
em Ceilândia Norte; a implantação de calçada no Condomínio
Privê; a construção de rede de captação de águas pluviais e de
estacionamento na Feira do Produtor; a recuperação de estrada
vicinal no Núcleo Rural do Setor P Sul.

Recuperação de área de transbordo
irregular no Condomínio Privê,
próximo à BR-070.

Revitalização do alambrado do campo sintético
na EQNO 16/17. A região administrativa tem
recebido melhorias diariamente também com
ações do Renova DF e do Mãos Dadas. 

A recuperação do asfalto foi uma ação realizada em
diferentes endereços. No período, foram gastas 85
toneladas de massa asfáltica para fechar buracos. 



 POLO RURAL  

Planaltina, Sobradinho, Gama, Paranoá, Taguatinga, Brazlândia, Riacho Fundo, Plano
Piloto, Fercal, Ceilândia e Pôr do Sol foram as regiões administrativas que receberam as
equipes do Polo Rural, em julho. Os serviços de manutenção de estradas rurais
melhoram as condições de trafegabilidade das vias, possibilitando o acesso dos veículos,
o escoamento da produtividade da região e do transporte escolar.
Em todas as cidades houve serviços de patrolamento, somando um total de 227,3
quilômetros de estradas de terras beneficiadas. Entre as áreas, 1.350 metros quadrados
no Setor Militar Urbano, no Plano Piloto,  para nivelamento de platô. 
Também para os ajustes das vias, os caminhões fizeram 362 viagens transportando
material para encascalhamento.
Foram 158 quilômetros de margens roçadas, de forma a melhorar a visibilidade de
rodovias e  estradas vicinais. 
 

O Polo Rural realiza uma série de ações em favor de moradores e produtores rurais.
Além da recuperação das estradas vicinais para melhorar a trafegabilidade dos veículos,
outros serviços feitos são 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.  
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
Presente. 

Roçada manual para limpar
vegetação alta na DF - 451, em
Brazlândia

Na DF 206, o Polo Rural fez a
reconformação do leito estradal,
com encascalhamento e saídas
d'água

Em julho, 11 regiões administrativas receberam ações do Polo Rural



Em julho, a equipe da subsecretaria de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades fez
reuniões com equipe da Administração
Regional de Águas Claras para tratar de
mobiliários urbanos. 
No dia 13, o subsecretário de Mobiliário
Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre Yanez,
e a diretora de Mobiliários Móveis, Vilma
Nunes de Souza Carvalho, receberam os
servidores Márcio Silveira Machado, gerente 

MOBILIÁRIOS
URBANOS

Secid tira dúvidas sobre funcionamento de food trucks,
trailers e ambulantes 

de Gestão do Território, e Wildemar Guirra Veras, Diretor de Desenvolvimento Territorial,
ambos daquela regional, e proprietários de food trucks e trailers para tirar dúvidas
referentes à legislação, procedimentos e autorizações.
No dia 29, foi a vez da equipe da Secid receber servidores da Administração Regional de
Águas Claras e interessados em trabalhar como ambulante. O encontro foi para tirar
dúvidas sobre a legislação que regulamenta o exercício da atividade e informar sobre o
plano de ocupação que definirá os locais a serem destinados aos ambulantes.

Comitê vai para propor atualização na legislação que rege a atividade
econômica em Bancas de Jornais e Revistas 

No dia 5 de julho, foi publicado, no Diário Oficial do DF, o Decreto nº 42.263, que dispõe
sobre a criação de comitê para propor atualização na legislação que rege a atividade
econômica em bancas de jornais e revistas no Distrito Federal. O colegiado, coordenado
pela Secretaria Executiva das Cidades, é composto por sete secretarias do GDF, além da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.
De acordo com o decreto, o comitê vai analisar a legislação atual referente às bancas de
jornais e revistas para buscar itens que devam ser atualizados, mantidos, retirados ou
modificados.
"A lei para bancas de jornais e revistas é de 1992, bem antiga. Muita coisa mudou e
modernizou de lá pra cá. Vamos construir uma proposta moderna, ouvindo os
representantes da classe. Um dos pontos principais da proposta que desejamos é
beneficiar os permissionários com a possibilidade de novas atividades comerciais",
afirma Alexandre Yanez, subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades.
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Polo Sul do GDF Presente e
reeducandos do Mãos Dadas
trabalham em parceria na
implantação de meios-fios
na Praça 310 do Recanto das
Emas.


