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Caminho das Escolas: Polos do GDF Presente trabalharam nos ajustes
de vias sem pavimentação para melhorar acesso às escolas da área
rural

Polo Norte em Planaltina

Decreto elaborado com
participação da Segov
fomenta atividade de
manualistas

Nova lei de feiras foi aprovada
pela Câmara Legislativa do DF
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Os seis elevadores e as 12 escadas rolantes
da Rodoviária de Brasília estão operando de
forma integral



PALAVRA
Da Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas

Em agosto foi publicado o Decreto nº
42.341, que instituiu o Programa de
Produção Associada ao Manualista. A
iniciativa do Governo do Distrito Federal
beneficia cerca de 50 mil pessoas que
estavam ligadas ao segmento do
artesanato, mas ainda não eram
reconhecidas como segmento próprio.
Trata-se de uma medida de elevado
alcance social e econômico, quase inédita
em nosso país, posto que foi adotada em
pouquíssimas unidades da federação. 
Por falta de regulamentação, os
manualistas, diferentemente dos
artesãos, não contavam com medidas de
fomento, não podiam participar
formalmente de feiras e exposições, não
estavam inseridos nos programas de
capacitação dos trabalhadores, entre
outras limitações que os deixavam
invisíveis ao Estado e, portanto, às
margens de políticas públicas.
Neste contexto, a Secretaria de Governo,
em conjunto com a Secretaria de
Turismo, nos últimos meses debruçou-se
sobre o tema, fazendo reuniões, estudos,
diagnóstico da área e definição do perfil
socioeconômico para a construção de
uma política pública estruturante voltada
à impulsionar este importante segmento.
Com a regulamentação, o Programa de
Produção Associada ao Manualista estará
a cargo da Setur que vai promover o
cadastramento e ações educativas para a 

Meire Mota 
Secretária Executiva de Acompanhamento

e Monitoramento de Políticas Públicas

categoria, bem como a integração à
cadeia produtiva do turismo e,
principalmente, a inserção na rota
comercial com objetivo de assistir e
fomentar a produção e comercialização
dos produtos, autorizando e incentivando
a participação em feiras, eventos
nacionais e internacionais. 
Através do estatuto dos manualistas, a
Segov participa da formulação e
estruturação de uma nova política
pública para a promoção de milhares de
pessoas e famílias que têm nas
atividades manuais o seu sustento.
Uma iniciativa muito bem-vinda,
sobretudo neste período de pandemia.



Caminho
das Escolas

Polo Norte trabalhou para melhorar acesso à escola
na área rural de Sobradinho



GDF Presente trabalhou para melhorar acesso às escolas da área rural

Um trabalho que vem sendo feito pelos
Polos do GDF Presente desde julho, é o
ajuste de estradas de terra da área rural
para melhorar a trafegabilidade e o
acesso às escolas. São ações de
patrolamento, compactação e
nivelamento com material reciclado,
construção de saídas de águas pluviais,
limpezas de bacias de contenção. 
O trabalho envolve outras ações, como
limpeza de áreas internas e externas
das escolas, com o recolhimento de
entulhos e poda de árvores, e
acontecem no âmbito do projeto
Caminho das Escolas. 
As ações do Polo Norte, por exemplo,
beneficiaram o acesso a 19 escolas da
área rural. Na Fercal foram seis
unidades de ensino cujas vias não
pavimentadas receberam as máquinas
do GDF Presente para ajustes - as
Escolas Classes Catingueiro, Sonhém de
Cima, Lobeiral e Córrego do Ouro, e os
Centros de Ensino Fundamental Boa
Vista e Queima Lençol. Em Planaltina, as
Escolas Classes Aprodarmas, Reino das
Flores, Santos Dumont, Verde Vale,
Morumbi, Monjolo e do Núcleo Rural
Sarandi, e os Centros de Ensino
Fundamental Vale do Amanhecer e
Bonsucesso tiveram o acesso
beneficiado. Ajustes foram feitos para
melhorar a trafegabilidade do caminho
das Escolas Classes Araucárias, Córrego
do Meio e Santa Helena, em
Sobradinho, e do CEF Vila Rabelo, em
Sobradinho II.

Polo Sul II fez terraplanagem em
aproximadamente 2 km na vicinal 379 que
liga ao Centro de Ensino Fundamental
Ponte Alta de Baixo, na zona rural do
Gama. 

Outra ação do Polo Sul II foi no Núcleo
Rural Casa Grande, nas ruas MA 5, MA15 e
MA 16. Lá foram feitos ajustes em cerca de
4 km, facilitando o acesso a três escolas da
região.

Patrolamento e ajustes no caminho do CEF
Bonsucesso, em Planaltina.



A volta às aulas para os alunos da
Escola Classe Ipê, no Caub 1 - área
rural do Riacho Fundo II, também foi
mais tranquila, com os ajustes feitos
pelas máquinas do Polo Sul. Além do
nivelamento feito por uma patrol, O
GDF Presente trabalhou no reparo de
uma ponte que fica no caminho da
escola. As chuvas haviam danificado
um trecho que foi cascalhado. 
Da escola Classe Ruralzinha, também
no Riacho Fundo II, o Polo Sul retirou
duas toneladas de entulho num
mutirão de limpeza feito na área
interna.

Em Brazlândia, o Polo
Oeste fez o patrolamento e
ajustes em cerca de 18 km
na DF  445, incluindo a via
de acesso à Escola Classe
Chapadinha. A equipe
também fez o recolhimento
de entulho descartado em
torno da unidade de
ensino. Área rural de Brazlândia recebeu ações para facilitar o

caminho das escolas

O programa Caminho das Escolas visa levar asfalto à porta de todas as unidades de
ensino da área rural do Distrito Federal. Executado pelo DER DF, atualmente está
arrumando 22 vias que dão acesso a escolas em diversas áreas rurais.

Ainda na zona rural de Brazlândia, serviços de patrolamento, compactação, alargamento
e colocação de material reciclado também foram feitos em 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. 

O Polo Rural também fez várias ações em favor das comunidades escolares
da área rural. No mês de agosto, foram realizados 140,4 km de
patrolamento, 488 viagens de encascalhamento, construção de duas bacias
de contenção, 478 unidades de bigode e 5,6 km de roçagem.



GDF
PRESENTE

Transporte de material (RCC) do SLU para ajustes de vias
não pavimentadas em São Sebastião - Polo Leste



POLO CENTRAL

A Feira dos Importados recebe manutenção com
frequência do GDF Presente. Desta vez, equipes do
programa fizeram recuperação de estacionamentos;
recolhimento de lixo; e limpeza e desobstrução de
bueiros que foram lavados com potentes jatos de
água de um caminhão-pipa. As paradas de ônibus
próximas à feira também foram higienizadas.

Cinco praças foram revitalizadas
na passagem do Polo Central
pelo Guará, na semana de 2 a 6
de agosto. Elas receberam
reforço na limpeza e pintura de
equipamentos. No Parque
Vivencial Denner, um circuito
infantil na calçada de acesso ao
parquinho foi pintado. O
pergolado teve suas folhagens
aparadas e a área verde foi toda
limpa.

GUARÁ

SIA

Recolhimento de
entulhos e inservíveis
na área de transbordo

da QE 9

Apenas no período de uma manhã, cerca de 10
toneladas de lixo foram retiradas na cercania da
Feira dos Importados. 

Durante a semana de trabalho, o Polo Central recolheu 307 toneladas de inservíveis, lixo
e entulhos, numa ação de limpeza que incluiu o setor de chácaras Aschaga, localizado
atrás do Setor de Inflamáveis.

 Revitalização da praça
da QI 12

Trabalho intenso para eliminar duas áreas de transbordo irregulares das QEs 9 e 18, do
Guará. De toda a cidade foram retiradas mais de 127 toneladas de entulhos e lixo verde.
O Polo Central também ajudou nos trabalhos de manutenção da horta comunitária da
QE 38.



POLO CENTRAL

Recolhimento de lixo verde nas
quadras e avenidas marcaram a
passagem do GDF Presente pelo
Sudoeste, na semana de 16 a 20/8.
Foram recolhidas 30 toneladas de
galhos secos e folhagem da região.

Recolhimento de galhada na área
econômicaCRUZEIRO

Cruzeiro está cada vez mais renovado.
Uma lista de ações executadas pelo Polo
Central, em parceria com equipes da
administração regional, deixou a região
bem bonita. Confira:
- Revitalização da Praça do Artesão;
- Limpeza geral na região das três quadras
(1205/1303 do Cruzeiro Novo); 
- Manutenções nos parquinhos das
quadras 207, 807, 805, 913, 1113 e 1603
do Cruzeiro Novo, e quadra 3 do Cruzeiro
Velho;
- Finalizada a revitalização da quadra
poliesportiva da Praça do Gavião;
- Limpeza de praça, passeios públicos e
parquinhos nas quadras 909 e 1107 do
Cruzeiro Novo, e nas quadras 4, 6 e 7 do
Cruzeiro Velho;
- Coleta de 39 toneladas de inservíveis e
lixo verde; e
- Apoio à obra para construção das
calçadas do anel externo do Cruzeiro.

SUDOESTE

Abandonado há pelo menos oito anos, a
Praça do Artesão passa por uma reforma
completa. Ao redor do local, as calçadas
estão sendo refeitas e novos meios-fios
instalados. Os trabalhos começaram dia 20
de agosto e vão até o começo de setembro.
A equipe que atua nos serviços é composta
por servidores da Administração Regional
do Cruzeiro e operários do GDF Presente,
além dos reeducandos da Fundação de
Amparo ao Trabalhador Preso (Funap-DF).

Cuidado com os canteiros que foram
molhados



POLO CENTRAL ADJACENTE I
Foram duas passagens do GDF Presente pelo Lago Norte, em
agosto. Na primeira semana, a obra de recapeamento da DF 005,
feita pela Novacap, contou com apoio do Polo Central Adjacente I. 

LAGO NORTE

Recapeamento asfáltico da DF 005
Recolhimento de lixo verde e inservíveis
nas quadras internas da Granja do Torto

No conjunto 9 da QI 1, 15 novos blocos de
concreto, de um metro cada, vão reforçar a
contenção das águas que, durante as últimas
chuvas, desceram pela via e invadiram terreno
particular.

Foram utilizadas 90 toneladas de massa asfáltica para recuperar parte danificada da
pista. A limpeza feita na região administrativa resultou na retirada de 130 toneladas de
lixo verde e entulhos. A CEB fez reparo na iluminação da QI 9, conjunto 14. Outra ação do
GDF Presente foi a lavagem de pontos de encontro comunitário (PECs).

Manutenções preventivas para o período chuvoso foram feitas na segunda passagem do
Polo. Entre as ações, substituição de meios-fios, recolhimento de ramagens à beira das
calçadas e recapeamentos. Na limpeza, 60 toneladas de entulhos foram recolhidos de
transbordos irregulares no Lago Norte. 

Na Estrada Parque Península Norte (EPPN), entre
a QI 11 e a QI 15, foram recolhidas ramagens e
folhas de árvores que ocupam a margem da pista
de caminhada dos moradores. No Núcleo Rural
Palhas, 60 toneladas de material ajudaram no
ajustes de 2 km de vias de terra. De 20 a 26 de
agosto, 110 toneladas de lixo verde e entulhos
foram recolhidos da RA. 

Na MI 3 e no CA, buracos nas vias
foram tampados com a aplicação de
13 toneladas de massa asfáltica.



POLO CENTRAL ADJACENTE I

LAGO SUL

Muito lixo verde foi retirado das quadras e áreas de
transbordo irregular do Lago Sul. A região é bastante
arborizada e, em período de estiagem prolongada, a
incidência de galhos secos aumenta. De 6 a 12 de
agosto, o Polo Central Adjacente I retirou 160
toneladas de entulhos e lixo verde da RA.

O GDF Presente voltou nos últimos dias de agosto
para manutenção da zeladoria no Lago Sul e muitas
ações foram feitas: recolhimento de lixo verde nas
margens da DF 025, entre as quadras QI 3 e 5;
caminhão pipa molhou a grama nas QI 17 e 5;
roçagem e limpeza de calçadas em frente ao Deck Sul;
operação tapa-buraco na QI 9; reposição e limpeza de
bocas de lobo; frisagem de meio-fio na QI 21.

Outra ação do GDF Presente foi a irrigação da
grama na QI 1, no acesso ao balão do aeroporto
e no jardim do comércio local da QI 5. Roçagem
e frisagem; limpeza da vala do conjunto 15 da
SMDB; reposição de tampa de bueiro na QI 23;
operação tapa-buraco na QI 3 - conjuntos 7, 8, 9
e 11 foram serviços executados com equipes da
administração regional, DER e Novacap. 

VARJÃO

De 13 a 19/8, vários locais do Varjão
receberam as equipes do Polo Central
Adjacente I para o recolhimento de
entulhos e inservíveis. O trabalho foi em
apoio à equipe da administração regional
e resultou na retirada de 130 toneladas
de lixo das portas das residências e locais
de descarte irregular.  Recolhimento de inservíveis na quadra 10



POLO CENTRAL ADJACENTE II

CANDANGOLÂNDIA

Na primeira semana de
agosto, as equipes do GDF
Presente fizeram cata-cata
nas ruas do Núcleo
Bandeirante, na área da
Placa da Mercedez e no
Setor de Indústrias
Bernardo Sayão.

e de bocas de lobo, poda de árvores, lavagem de PECs e paradas de ônibus, pintura de
equipamentos públicos e dos dois viadutos na entrada e na saída da cidade, reposição de
meios-fios, recolhimento de lixo e inservíveis e outras ações que mudaram o cenário da
RA. 

NÚCLEO BANDEIRANTE

Foi recolhida grande quantidade de inservíveis e lixo verde.  

Capina, frisagem e troca
de areia no parquinho na
entrada da cidade

Levantamento e reposição
de meios-fios na Epia, saída
da Candangolândia

Candangolândia recebeu um
mutirão de serviços que
renovou vários pontos da
região. Com integração do
GDF Presente e equipes das
Administrações Regionais da
Candangolândia e do Park
Way, teve limpeza de praças,

A Praça dos Pioneiros, ponto de referência conhecido da
cidade, recebeu atenção especial. Os bancos de
concreto e a escadaria foram pintados, as bordas das
calçadas foram capinadas, o pergolado foi renovado.

Nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01, uma nova faixa de
pedestres foi demarcada com a devida sinalização vertical, e um novo recuo para carros
também foi construído em frente à escola, para facilitar o embarque e desembarque de
estudantes. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Quadras internas ou ruas
movimentadas, em toda a
região de Vicente Pires há
obras e manutenções que
contam com apoio do GDF
Presente.

ÁGUAS CLARAS

A presença do GDF Presente em Águas
Claras reforçou os trabalhos de manutenção
urbana na RA. De 23 a 27 de agosto, mais de
200 bocas de lobo foram limpas; o canteiro
na entrada da cidade foi revitalizado com
ações de limpeza, arborização e paisagismo;
entulhos e inservíveis foram recolhidos. 

Revitalização de canteiro do balão da
Unieuro

VICENTE PIRES

As equipes fizeram limpeza, capina, frisagem,
recuperação de tampas de bocas de lobo,
recuperação de calçadas, pintura de meios-fios e tapa-
buraco. 
Um trabalho especial foi feito em torno
da ponte inaugurada na Rua 4 com
ligação para a Avenida da Misericórida.
As equipes lavaram toda a extensão da
ponte, recolheu lixo e pintou o meio-fio. 

A quadra poliesportiva da quadra 301 foi revitalizada.
Piso e alambrado foram pintados e deram novo visual
para a área que é muito frequentada.

A Praça Condor também recebeu as equipes para
limpeza e irrigação do canteiro, e a cerca do
parquinho da quadra 102 foi recuperada. Um
caminhão pipa irrigou as ruas das chácaras na
Colônia Agrícola Governador.



POLO CENTRAL ADJACENTE III

A recuperação asfáltica é um serviço constante
em todas as áreas compreendidas no perímetro
da RA, que recebem equipes da Novacap e do
GDF Presente para tapar buraco e renovar a
malha viária. 

PLANO PILOTO

O Polo Central Adjacente III trabalhou na limpeza e manutenção do Complexo Cultural da
República e fez uma faxina completa. Os três espelhos d ‘água localizados entre o Museu
da República e a Biblioteca Nacional foram recuperados. Foi feita limpeza dos tanques
que estavam tomados por uma grande quantidade de lodo e barro. Já na biblioteca,
profissionais de rapel lavaram o painel de cobogós que compõem a fachada do
monumento.

O Conic continuou recebendo benfeitorias. Para recuperar o asfalto do estacionamento
da área foram usadas 21 toneladas de massa asfáltica. Árvores foram podadas e equipes
da SLU fizeram a frisagem e lavagem de todo estacionamento, passeios, calçadas,
escadarias e passarela que liga ao Setor Hoteleiro Sul. Também, pintura e revestimento
da passarela que liga ao Setor Hoteleiro Norte, na plataforma superior. O Detran fez a
sinalização horizontal e vertical.

Recapeamento asfáltico na ligação da
W3 Norte à W3 Sul



POLO CENTRAL ADJACENTE III

O GDF Presente fez várias ações nas
Vilas Telebrasília e Planalto. Lavagem
de espaços públicos, tapa-buraco,
poda de árvores, capina e frisagem.
As ações contaram com o serviço da
Novacap e SLU.

PLANO PILOTO

Um mutirão envolve serviços
com equipes do GDF Presente,
Novacap, SLU, Detran, CEB e
Projeto Mãos Dadas para deixar
o Deck Sul revitalizado.

Reposição e alinhamento de 200
meios-fios no balão do aeroporto

Limpeza de calçadas, passeios, canteiros
centrais e vigas de sustentação dos viadutos de
ligamento da W3 Norte e W3 Sul

Em ação preparatória para a chegada das chuvas, o Polo Central Adjacente III realizou as
atividades de manutenção e limpeza de bocas de lobo no viaduto entre a W3 Norte e Sul;
SGAS 901, nas imediações do estacionamento do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF); na SGAS 912, próximo aos colégios Sigma e Santo
Antônio. O trabalho vai se estender para outros pontos com tradição no acúmulo de
águas pluviais.



POLO SUL
RIACHO FUNDO II

O GDF Presente e equipe da administração regional fizeram uma força-tarefa para deixar
o Riacho Fundo II bem limpo. Em vários pontos da cidade houve varrição, frisagem e
capina. De 2 a 6/8, teve o recolhimento de 100 toneladas de entulhos, inservíveis e lixo
verde da região administrativa. 
Na área rural de Sucupira, um caminhão pipa passou jogando água para diminuir a
poeira. 

RIACHO FUNDO 

Semana de limpeza no Riacho Fundo,
com retirada de lixo espalhado pela
região. Os entulhos e galhos secos foram
levados para a usina de processamento
do SLU, na Estrutural.  

De 9 a 13/8, o Polo Sul recolheu 92,60
toneladas de entulhos, inservíveis e lixo
verde no Riacho Fundo.

Recuperação de trecho danificado na
Avenida Ipê, onde foram usadas cerca
de dez toneladas de massa asfáltica. 

No Setor Placa da Mercedes, sentido Plano
Piloto, as ruas de chão batido passaram por
ajustes e ficaram planas. Na QN 7, o
trabalho foi de ampliação do número de
bueiros. Outra ação do GDF Presente foi
feita por um caminhão pipa que passou em
algumas localidades molhando vias de terra,
de forma a baixar a poeira. 



POLO SUL

A área rural do Recanto das Emas tem recebido ações constantes do Polo Sul. Em agosto,
foi feito patrolamento de estradas de chão na região de chácaras de Água Quente e do
Residencial Nova Betânia. Ao todo, foram espalhadas 250 toneladas de restos de
construção civil triturados pelas vias dos dois setores para nivelar as pistas e melhorar a
trafegabilidade.

RECANTO DAS EMAS

Melhor estrutura para o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na
quadra 113. Em parceria, a administração regional, o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) e o Polo Sul estruturaram um terreno de 800 metros quadrados para
servir de estacionamento provisório até que o definitivo seja construído. Em torno do
CRAS foi construída uma calçada, equipe da Novacap fez um jardim e o SLU a limpeza da
área. Na parte interna, uma pintura deu cor e alegria ao local. 



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 

Na primeira semana de
agosto, o Polo Sul II retirou 53
toneladas de entulhos das
ruas de Santa Maria. Foram
retirados nove caminhões de
pneus e três de galhos, que
foram levados para reciclagem
no SLU. 

No residencial Santa
Maria, caminhão-pipa
passou molhando as
estradas de terra
para diminuir a
poeira. A ação foi
realizada em outras
áreas da zona rural.

De 23 a 27/8, nova operação de limpeza
retirou 80 toneladas de entulhos da
cidade, além de cinco caminhões de
pneus.

O Polo Sul II trabalha em Santa Maria até a primeira
semana de setembro, fazendo limpeza e com ações na
área rural.



POLO SUL II 
Em agosto, o Polo Sul II manteve máquinas recuperando estradas de
terra da área rural e vias pavimentadas do Gama. GAMA 

A região de Engenho das Lajes recebeu ações
do GDF Presente, que fez limpeza com o
recolhimento de pneus abandonados. De 9 a
20/8, foram recolhidos 128 toneladas de
entulhos e 18 caminhões de pneus da região
administrativa. 

Moradores do setor de chácaras da Vila Roriz,
Residencial Paraíso e Avenida Katalub, na Ponte
Alta Norte, foram beneficiados com ajustes nas
estradas de terra. Para atenuar a poeira e a seca,
o caminhão-pipa passou  jogando água.

Recuperação asfáltica na quadra 33/34
do Setor Leste. 

A máquina retroescavadeira do Polo
Sul II auxiliou na operação tapa-
buraco e na construção dos
estacionamentos e de uma ciclovia.

Obra de construção de um abrigo de
ônibus na avenida da 14ª DP,
próximo à Administração Regional do
Gama.



POLO NORTE
De 3 a 16 de agosto, as estradas de terra dos
Núcleos Rurais Córrego do Atoleiro, Bonsucesso
e Santos Dumont 2 receberam manutenção do
Polo Norte. Foi um trabalho para melhorar o
acesso dos alunos às escolas da área rural, entre
elas, o Centro de Ensino Fundamental (CEF)
Bonsucesso. O GDF Presente fez patrolamento e
nivelamento da estrada vicinal, construindo
também canaletas e saídas de água.

PLANALTINA

Outra via de terra que recebeu manutenção
foi no Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, foto
ao lado. O patrolamento e ajustes
melhoraram o acesso à Escola Classe Córrego 

Serviço muito frequente do GDF Presente é a
limpeza. Nas duas semanas do Polo Norte em
Planaltina, a ação foi reforçada para
aniversário da cidade, que comemorou 162
anos dia 19. O trabalho resultou no
recolhimento de 2.640 toneladas de entulhos
dos transbordos irregulares e lixo verde em
toda a região. 

A recuperação asfáltica aconteceu com operação
Buraco Zero realizada em quadras residenciais.

do Meio. Ainda por lá, um caminhão pipa passou nas
vias para amenizar a poeira no local. O serviço
também foi feito nas vias não pavimentadas que dão
acesso à Escola Classe Reino das Flores, no Núcleo
Rural Santos Dumont 2. No CEF 2, Escola Paroquial, o
serviço foi de limpeza.

Retirada de grande quantidade de
entulhos nos setores Buritis 2 e 3



POLO NORTE

SOBRADINHO II

SOBRADINHO

O Polo Norte trabalhou na limpeza de Sobradinho
II. Foi retirada grande quantidade de entulhos de
obras do estacionamento e pátio do Caic. O
serviço foi feito também nos transbordos
irregulares e em quadras residenciais, atendendo
pedido de ouvidoria. Em cinco dias, 400 toneladas
de entulhos e inservíveis foram recolhidas da RA.

O GDF Presente trabalhou em Sobradinho para
ajustar quatro quilômetros de uma via não
asfaltada que leva à Usina Bracal, na Rota do
Cavalo. Com uma retroescavadeira, uma pá
carregadeira e cinco caminhões, os operários
trabalharam na via para melhorar a
trafegabilidade. Foi feito o nivelamento, a abertura
de saídas de águas pluviais e a limpeza de bacias
de contenção, além da deposição de material com
uso do caminhão pipa.
O trabalho feito na região, além de atender
demanda dos caminhoneiros que transportaram
material da Pedreira Bracal, favoreceu os
transportes escolares que levam alunos até a
Escola Classe Araucárias.

Em março, período de chuvas, houve o desmoronamento
das manilhas sobre o Córrego do Arrozal. A Novacap
vistoriou o local e fez planejamento das ações a serem feitas
em parceria. A Administração de Planaltina e o Polo Norte já
começaram a fazer a obra de recuperação. O primeiro passo
foi realizar patrolamento e ajustes na estrada, de forma que
caminhões com os materiais para os reparos e as máquinas
pesadas possam chegar ao local do problema. 



POLO LESTE
Até o dia 6 de agosto, o Polo Leste executou diversas
ações em São Sebastião, levando mais qualidade de
vida para os moradores. Entre elas, o recolhimento de
10 toneladas de pneus velhos e, em uma ação
conjunta, GDF Presente, administração regional e
Novacap trabalharam na construção do
estacionamento da 30ª DP. 

JARDIM BOTÂNICO

SÃO SEBASTIÃO

Com a chegada do GDF Presente no Jardim Botânico, as ações de manutenção foram
reforçadas. Teve limpeza na área da Feira do Produtor, roçagem em quadras
poliesportivas do Jardins Mangueiral, terraplanagem no Jardins do Lago e na Mansões
Serrana, ajustes na vias não pavimentadas com a colocação de material para
compactação, recolhimento de entulhos, entre outras ações que deixaram a cidade
organizada e mais bonita.

Recuperação de vias internas não pavimentadas
do Capão Comprido. Cerca de 120 toneladas de
triturados de restos de obras foram espalhadas
em 3 km. Depois as vias foram molhadas por um
caminhão pipa.

Na rua 27 do bairro Residencial do Bosque, o projeto Asfalto Zero, da administração,
contou com reforço do GDF Presente para tapar vários buracos que estavam
atrapalhando a circulação de carros. Foram gastas 16 toneladas de massa asfáltica na
operação.

Revitalização de parquinho
infantil, com troca da areia, no
Residencial São Gabriel

Limpeza de praças no Setor
Habitacional Jardim Botânico III



POLO LESTE

PARANOÁ

ITAPOÃ

O Polo Leste concentrou máquinas e equipes na área rural de Sobradinho dos Melos.
Vicinais foram recuperadas com a colocação de mais de 140 toneladas de material RCC,
terraplanagem e patrolamento. O ajuste melhorou as condições para trafegar nas vias e
facilitou o acesso à escola classe da região. Também por lá, um caminhão pipa espalhou
água para diminuir a poeira. 

Na cidade, o trabalho foi de colaborar com
os trabalhadores da administração regional
nas ações de revitalização de parquinhos. 

Itapoã contou com máquinas e serviços do GDF Presente nos dias de
13 a 19/8, para ações de limpeza e manutenção da infraestrutura.

De toda a região
administrativa foram
recolhidas 60 toneladas
de entulhos e inservíveis.

Desobstrução e
limpeza de boca
de lobo na
quadra 24 do
condomínio Del
Lago

Caminhão-pipa molhando o canteiro central da Avenida Brasil,
pintura de meios-fios da ciclovia da DF-250 e da base do
murão, transporte de material para ser usado no ajuste de vias
não pavimentadas, operação tapa-buraco com aplicação de
mais de 12 toneladas de massa asfáltica estão entre as ações
feitas pelo Polo Leste na região administrativa do Itapoã. 



 POLO OESTE
Várias vias não pavimentadas e de asfalto
receberam ajustes para melhorar a
trafegabilidade em Sol Nascente e Pôr do Sol.

Ajustes na vicinal 311 - chácara 101 do trecho 2. De 9 a 20/8, o
Polo Oeste transportou cerca de duas mil toneladas de material
para recuperar vias de terra em Sol Nascente.

SOL NASCENTE E PÔR DO SOL

SAMAMBAIA

Serviços de recuperação
de asfalto no trecho 1, na
Avenida das Palmeiras e
rua de ligação à Escola JK

A limpeza foi feita na região com o recolhimento de entulhos e
inservíveis em diferentes localidades. Grande quantidade de
pneus foi retirada das ruas, numa ação de eliminações de
possíveis focos do mosquisto Aedes Aegypti.  

Equipamento do Polo Oeste preparou terreno
ao lado da Administração Regional de
Samambaia para receber plantio de grama. 

Em Samambaia, equipe do GDF Presente recolheu
lixos jogados nas áreas públicas que foram
revitalizadas pelo Renova DF. Outros locais também
receberam o mutirão de limpeza e mais de 1,5 mil
pneus foram recolhidos, inclusive de borracharias. 

A quadra 414 recebeu uma série de ações: limpeza,
lavagem de calçadas e praça, e o estacionamento foi
concretado.



Em agosto, o Polo Oeste II continuou com ações simultâneas,
fazendo a manutenção de diversos endereços e espaços públicos
de Taguatinga. 

 POLO OESTE II
TAGUATINGA

O GDF Presente fez serviços em escolas, praças, estacionamentos, parquinhos, avenidas,
para renovar a região administrativa que tem passado por várias intervenções do GDF.
Entre as ações, revitalização do parquinho na C1, com colocação de areia e pintura, e de
praça e parquinho na QNG 4; retirada de faixas irregulares no Taguaparque, com
reaproveitamento da madeira para estaqueamento de mudas plantadas no local;
reforma do alambrado da Feira dos Importados na AE 7; limpeza do terreno e
implantação de meios-fios para construção de calçada com bloquetes no Centro de
Educação Infantil 5, na QNJ 23; e outros.

Poda de árvores na QI 24/QNJ 23

Construção de calçada com
bloquetes na CSE 1, Vila Dimas

Construção de rampa de
acessibilidade na Praça da
QNJ 48

A limpeza é constante com poda de árvores,
recolhimento de entulhos e inservíveis, frisagem e
capina. Na manutenção urbana, ações como operação
tapa-buraco é feita nas quadras e avenidas para
renovar a malha viária; sinalização horizontal e
vertical; substituição de lâmpadas convencionais por
lâmpadas de LED. 

Revitalização da praça
na CSA 2

Uma ação repetida em alguns locais foi a
construção de estacionamentos com bloquetes de
concreto pré-moldados, melhorando a organização
do trânsito. Na QNG, o espaço tem 192 metros
quadrados e vai abrigar 11 vagas. Na CSE 6 (foto ao
lado), são 29 novas vagas numa área de 500 metros
quadrados.



 POLO OESTE II
CEILÂNDIA

Recuperação de grelha
de boca de lobo na
QNM 3 Conjunto C

A Administração Regional de
Ceilândia, em parceria com equipes
do Polo Oeste II, Renova DF e Mãos
Dadas, tem realizado mutirão para
tapa-buraco, desobstrução de
bocas de lobo, limpeza de áreas
públicas, implantação de meios-fios,
poda de árvores, entre outros
serviços que a cada dia têm deixado
a cidade mais organizada e limpa.

Colocação de meios-
fios em quadra de
areia no Parque
Recreativo do Setor O 

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

Restauração do asfalto na
QNM 3 e Via N1 Norte.
Foram aplicadas 71.9
toneladas de massa
asfáltica.

 O Polo Oeste II fez recolhimento de 668 toneladas de
inservíveis e entulhos em diversos pontos. Outras
ações foram raspagem e nivelamento de campo de
futebol na Área Especial da QNN 27; construção de
calçadas na via O com via NM3; revitalização da praça
e parquinho na EQNO 2/4 e da praça e quadra de
esportes na EQNN 19/21; construção de bacias para
contenção de águas pluviais no Núcleo Rural do P
Sul; entre outras.

Revitalização da quadra
de esportes na QNM 10
em parceria com
Renova DF

Retirada de 130 toneladas de
entulhos no Setor de Indústrias



 POLO RURAL  

Em agosto, Planaltina, Sobradinho, Gama, Paranoá, Brazlândia, Ceilândia e Pôr do Sol
foram as regiões administrativas que receberam as equipes do Polo Rural. Foram 200
quilômetros de vias de terra que foram patroladas, proporcionando melhores
condições para os veículos trafegarem. Para o encascalhamento das estradas de terra,
foram 761 viagens. 
Com a aproximação do período chuvoso, as equipes do Polo Rural focaram o trabalho
numa ação preparatória para evitar acúmulo de águas e construíram grande
quantidade de bigodes - uma espécie de escorredeira que serve para drenar as águas.
Foram 982 unidades.

Melhorias em trecho que liga a DF
310 à DF 320, na região de Planaltina.
Cerca de 17 quilômetros foram
patrolados. O serviço contou com 380
viagens para encascalhamento.

Na DF 170, em Brazlândia, o Polo Rural
fez a reconformação do leito estradal
com patrolamento, encascalhamento e
ações preparatórias para o período
chuvoso.

Polo Rural leva melhorias às estrada de terra de sete regiões administrativas

Na DF 220, também houve a
reconformação do leito estradal com
patrolamento, encascalhamento e
ações de melhoria nas saídas de
água. 



O programa Reviva Parques chegou no
Parque Ecológico do Lago Norte em agosto
com um plano de ações para manutenção
ambiental e estrutural, zeladoria e limpeza.
A proposta de renovação e conservação
dos espaços e equipamentos inclui
serviços de capina; poda de árvores; troca
e nivelamento de areia do parquinho
infantil; reparo das calçadas e acessos
internos; adequação de banheiros para
portadores de necessidades especiais;
manutenção da rede de drenagem; reparo
asfáltico do estacionamento; calçamento
do acesso 4 (QL 12, conjunto 12); obras de
drenagem na ciclovia; manutenção na
rampa de acesso ao deck e recapeamento
de 1 km e 900 metros do asfalto; reforma
dos pieres.
O Parque Ecológico do Lago Norte é a 17ª
unidade de conservação a receber a força-
tarefa que envolve vários órgãos do GDF. A
previsão é de que o mutirão para
revitalizar o local dure em torno de três
meses. 

Programa
Reviva Parques

Parque Ecológico do Lago Norte está sendo renovado

A sede já foi renovada com pintura e
envernizamento da parte externa, das
calçadas e escada de acesso

Revitalização do parquinho
infantil e área ao redor

Manutenção e pintura da
sala dos vigilantes 



Dia 16 de agosto, o administrador da Rodoviária do
Plano Piloto e Área Central de Brasília, Josué
Martins, reuniu-se com representantes do
comando do 6º batalhão da Polícia Militar do
Distrito Federal e permissionários da plataforma A,
para tratar de alternativas com vista a aumentar a
segurança dos comerciantes e frequentadores do
local. Entre as estratégias apresentadas, a
implementação de uma Rede de Comércio
Protegida, onde as lojas possam ser monitoradas,
bem como a disponibilização de placas pela
estação informando sobre um canal direto de
denúncia.

Rodoviária
Plano Piloto Balanço das últimas ações

No mês de julho, após uma sequência de visitas técnicas,
iniciou-se a revitalização total do teto da plataforma
superior da Rodoviária de Brasília. Já foram instalados os
tapumes da obra e os contêineres de apoio. Em primeiro
momento, foi removido todo o revestimento e o antigo
sistema de impermeabilização. Na segunda etapa da
reforma está sendo feito o reparo de toda cobertura
danificada, bem como drenagem de água pluvial.
Posteriormente, será recuperado o forro acartonado,
instalações elétricas e hidráulicas e rede lógica. A previsão
para término da obra é até o fim de setembro.

A empresa de manutenção entregou todos os elevadores e escadas rolantes
localizadas na Estação Rodoviária de Brasília. Agora os seis elevadores, social e de
serviços, encontram-se em pleno funcionamento e abertos ao público, inclusive
para Pessoa com Deficiência (PcD), gestantes, lactantes, idosos e pessoas com
criança de colo. As 12 escadas rolantes também operam de forma integral.

A parceria conta com o apoio do Conseg-Central e busca o enfretamento da violência
ocasionada pelo comércio ilegal e todo tipo de ilícitude presentes na rodoviária, assim
como reforço da segurança e bem-estar dos comerciantes e dos milhares de usuários
que diariamente passam pela rodoviária.

 Com informações e fotos da Ascom da UARB.



Mobiliário
Urbano Agosto fechou com aprovação da nova lei de feiras

Dia 31, o PL nº 1.773/2021, que atualiza a
norma vigente trazendo mais organização
e segurança jurídica para os feirantes, foi
aprovada pela Câmara Legislativa. O
projeto original foi elaborado pela equipe
da Subsecretaria de Mobiliário Urbano e
Apoio às Cidades e recebeu contribuições
dos deputados distritais, diretamente ou
em forma de emendas ao texto.  
A nova norma, que precisa ser sancionada
pelo governador Ibaneis Rocha, traz
novidades para a categoria, entre elas, a
mudança do marco temporal para efeito
de comprovação de ocupação da área,
que passa a ser até janeiro de 2019, e o
fortalecimento das associações de
feirantes.
Alexandre Yanez, subsecretário de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades,
destaca que uma das demandas mais
aguardadas pela categoria foi assegurada
pelo texto, ao permitir a transferência da
permissão de uso qualificada a terceiros.
“No caso do falecimento do titular ou de
enfermidade física ou mental que o
impeça de gerir seus próprios atos, a
outorga será transferida ao cônjuge ou
companheiro e aos ascendentes e
descendentes, nesta ordem, pelo prazo
restante”, explica.
Outras pontos que merecem destaque
são: os feirantes poderão explorar o
espaço interior das feiras com
publicidade; destinação de espaço para
manifestações culturais e artísticas; aos
feirantes fica garantida a possibilidade de

instalação de medidores individuais de
água e esgoto e energia elétrica; ao GDF
cabe o custeio das contas de água e
energia nas áreas comuns, e aos feirantes
o pagamento do que for consumido em
seus boxes; fica garantida a instalação de
outros serviços públicos como, por
exemplo, pontos para terminais bancários
eletrônicos.
Para o secretário de Governo, José
Humberto Pires, a nova legislação vem
somar dentro dos pilares do Programa
Feira Legal, que tem três pontos principais:
segurança jurídica, reforma e a construção
de novas feiras e agregar serviços. 

Feira do Núcleo Bandeirante
Foto Renato Alves / Agência Brasília

Existem 88 feiras no Distrito
Federal, 38 permanentes e 50
livres, e mais de 30 mil feirantes.



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

Administrações Regionais, Novacap, SLU, DER, DETRAN, CEB, CAESB
Secretaria de Agricultura e Secretaria de Administração Penitenciária.

Produção, textos e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
Fotos: Ascom das Administrações Regionais, Equipes do GDF Presente 
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Retirada de cerca irregular e limpeza
da área atrás dos quiosques, próximos
ao HRT em Taguatinga. Uma ação da
administração regional, DF Legal e
Polo Oeste II do GDF Presente.


