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Área de transbordo irregular no Polo de
Cinema, em Sobradinho, foi fechada para
receber cerca de mil mudas de espécies
nativas do cerrado

Palavra da Segov: Secretário de
Governo do DF fala dos três anos de
gestão e projeções para 2022



Foto: Polo Norte

Polo  Leste - obra para conter
erosão no Jardim Botânico

Parceria prevê mais eficiência
na prestação de energia no DF

Polo Oeste remove 100
toneladas de inservíveis de
três residências de Samambaia

Principais Ações

GDF Presente trabalha para
melhorar rota do transporte
escolar no assentamento 26 de
Setembro

Área de transbordo irregular
no Polo de Cinema, em
Sobradinho, foi fechada para
receber cerca de mil mudas de
espécies nativas do cerrado

Palavra da Segov: Secretário de
Governo do DF fala dos três
anos de gestão e projeções
para 2022

Operação DF Livre de Carcaças
retira mais de 800 carros
abandonados retirados das
ruas do DF



Palavra do Secretário de Estado de Governo 
do Distrito Federal

2022

Dando uma olhada no retrovisor, reflito o
quanto se passaram rápido os três anos
de gestão do Governo Ibaneis Rocha. Em
2019, quando assumimos, não havia
projetos, as cidades estavam
abandonadas, sem recursos para
investimentos. Saímos da estaca zero e
começamos a organizar o Distrito Federal,
cuidar da infra-estrutura urbana e rural,
traçar metas, desenvolver projetos, e
chegou a pandemia. Com tudo isso, o GDF
não parou.
Sob a liderança do governador, todo o
secretariado e administradores regionais
dedicaram-se a empreender políticas
públicas voltadas ao atendimento das
necessidades da população. Hoje, a
situação é bem diferente, com frutos já
colhidos nas 33 regiões administrativas,
seja na melhoria da infraestrutura, na
educação, saúde, social, trabalho,
mobilidade, desenvolvimento territorial e
econômico, etc. 
Em se tratando de cidades, estamos
avançando nas propostas da gestão. Já
foram concluídas mais de 1.200 obras,
outras 284 estão em andamento, e em
torno de 160 projetos em fase de licitação
e/ou contratação. E não paramos por aí!
Temos mais de 600 projetos que
vislumbramos executar. Agora temos
propostas para muitos anos, para mudar a
cara do DF, para melhorar a vida de todos. 
Os compromissos assumidos pelo
Governador Ibaneis, seja projetos
grandiosos como o túnel de Taguatinga ou 

os viadutos do Recanto das Emas e da
Epig, entre outros; seja as ações pontuais
como as do GDF Presente e Renova DF,
estão sendo cumpridos.
Recentemente apresentei estes dados
num encontro promovido pela Associação
de Empresas do Mercado Imobiliário do
Distrito Federal (Ademi DF), onde estavam
também associados do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal e da Associação Brasiliense de
Construtores. Um segmento que investe
na capital e tem contribuído para o
crescimento da economia local. Foi muito
positivo ter o que apresentar e,
sobretudo, poder compartilhar uma
carteira de projetos estruturantes para o
DF em todas as áreas.
Tirando o olhar do retrovisor, temos que
focar no hoje e sonhar com o amanhã.
Podemos continuar escrevendo o roteiro
de uma história que, estou certo, deixará
registrada um bom legado para nossa
cidade.  

José Humberto Pires de Araújo



GDF Presente: após várias ações de limpeza, lixão no Polo
de Cinema, em Sobradinho, vira um parque de ipês

Destaque

O ano começou com uma grande
conquista para a comunidade de
Sobradinho: o fechamento do lixão no
Polo de Cinema. A área era usada para
descarte irregular de lixo pelos moradores
e, por isto, era alvo constante das ações de
limpeza do GDF Presente.  
De 2019 para cá, foram várias ações
recolhendo entulhos, inservíveis, lixo
orgânico e doméstico. Era um local
propício para a proliferação de animais
peçonhentos e transmissores  de doenças.
Só na última limpeza feita pelo Polo Norte,
na primeira quinzena de fevereiro, foram
recolhidas 5,3 mil toneladas de entulho.

"Dá uma alegria enorme ver este local
limpo. Além do ganho de qualidade
ambiental e de saúde pública,
economizaremos milhares de reais que
antes eram gastos para executar 230
viagens de caminhões para transportar
entulho deste ponto até a usina de
reciclagem do SLU", diz Ronaldo 
 Martins Alves, coordenador do Polo
Norte.

Após a limpeza, membros da
Administração Regional de Sobradinho,
do GDF Presente, moradores e
ambientalistas da região iniciaram o
plantio de 200 mudas de árvores, das
cerca de 1.000 que estão previstas para
ocupar toda a área, de aproximadamente
15 mil m². As plantas foram doadas pela
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap).
Um novo bosque de espécies típicas do
cerrado, como ipê-amarelo, jacarandá-
mimoso e aroeira, vai florescer no local
antes preenchido por móveis usados,
restos de construção, lixo doméstico e até
animais mortos, o que gerava um grave
impacto ambiental e sanitário.
Além do plantio das mudas, está sendo
finalizado o cercamento de toda a área
com manilhas cheias de terra. A cerca vai
servir como obstáculo para a passagem
de carroças, carros e caminhões, que
fizeram o despejo irregular de lixo e
entulho durante os últimos anos. 

 
Com informações da Agência Brasília



No dia 24 de fevereiro, a operação DF Livre
de Carcaças recolheu sete carros
abandonados em Taguatinga Sul. Com a
ação, chega a 803 o total de carcaças
retiradas das ruas do Distrito Federal,
desde o início da iniciativa, em fevereiro de
2020.
Além de contribuir com a sensação de
segurança da população, a operação tem
como objetivo eliminar criadouros do
mosquito Aedes aegypti – transmissor de
dengue, zika e chikungunya. Tanto que ela
é uma das iniciativas encaminhada pela
Sala Distrital Permanente de Coordenação
e Controle [SDCC] das ações de
enfrentamento às doenças transmitidas
pelo Aedes aegypti e conta com a atuação
parceira das secretarias executivas de
Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas e das Cidades, DF Legal,
o Departamento de Trânsito (Detran), a
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e
a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival)
da Secretaria de Saúde (SES), além da
Secre

DF Livre de Carcaças tem média de um carro recolhido
por dia em dois anos

Destaque

Secretaria de Segurança Pública, que atua
diretamente na execução da retirada dos
veículos abandonados.  

A identificação dos veículos é feita com
apoio dos Conselhos Comunitários de
Segurança - CONSEGs, que fazem o
mapeamento dos carros abandonados e
enviam para a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal - SSP/DF. As
administrações regionais também
colaboram na indicação dos locais onde há
carcaças. 
Todo o material recolhido é levado para o
depósito do 3º Distrito Rodoviário do
Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal (DER-DF), onde os
agentes de vigilância ambiental realizam o
controle vetorial aplicando soluções na
água parada com o objetivo de
exterminarem as larvas do Aedes Aegpty.

Foto: Divulgação / SSP-DF

"Em uma ação conjunta da saúde e de
todo governo, especialmente, das
Administrações Regionais e da
Secretaria de Segurança Pública e com o
apoio da população no trabalho de
localização dessas carcaças, estamos
limpando a cidade e protegendo o meio
ambiente e a saúde de todos. O grande
êxito da operação é a ação integrada
dos órgãos e agências governamentais
no avanço do combate à dengue", diz
Meire Mota, secretária Executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas da Segov. 



Polo Sul trabalha na recuperação de vias não pavimentadas em Água
Quente, na região administrativa do Recanto das Emas

GDF
Presente



O Polo Central intensificou as ações de limpeza
nas cidades. No SIA foram recolhidas 51
toneladas de entulho, lixo verde e inservíveis.
O Sudoeste precisou de apoio para o
recolhimento de 14 toneladas de lixo verde
acumulado nas quadras. A limpeza no Guará
resultou em 44 toneladas de entulho
removidas da RA. O Polo fechou fevereiro com
ações de limpeza no Cruzeiro, de onde foram
retiradas nove toneladas de lixo e entulho.

Polo Central

Recolhimento de lixo verde na
SQSW 504 do Sudoeste

Em apoio às ações da Administração
Regional do SIA, o GDF Presente trabalhou
na substituição de manilhas no Setor
Aschagas.

Polo Central Adjacente I

No Varjão, o GDF presente deu apoio ao
trabalho do Renova DF na reforma do
campo sintético. A equipe retirou a
grama antiga para substituição por uma
nova. Também, colaborou no
transporte de aterro para a construção
de uma parada de ônibus na quadra 4.

Polo Central Adjacente II

Em Águas Claras, praças e parques foram
lavados com a passagem do Polo Central
Adjacente II.



Polo Central
Adjacente III

Neste período de intensas chuvas, muitas vias do Plano Piloto necessitavam de reparos e
o Polo Central Adjacente III contou com o trabalho das equipes da Novacap para renovar
as pistas. 

A Vila Planalto recebeu os
cuidados do GDF Presente, que
cuidou da limpeza na região e
das vias com buracos. Por lá,
foram aplicadas 17 toneladas de
massa para nivelar as ruas. 
A limpeza retirou 38 toneladas
de entulho, lixo verde e
descartes irregulares, como
móveis velhos deixados nas ruas. 

Sete toneladas de massa asfáltica
foram aplicadas no recapeamento
em frente ao Museu Nacional e à
Biblioteca Nacional.

No  Setor Hoteleiro Sul, 38 buracos
foram fechados. 

Uma força-tarefa e três semanas de trabalho
em terreno do Hospital das Forças Armadas,
no Cruzeiro. A ação, que  envolveu equipes
do Polo Central Adjacente III, Novacap, HFA e
Vigilância Ambiental, resultou na coleta de
230 toneladas de lixo acumulado como poda
de árvores, inservíveis e restos de
construção civil.

A limpeza eliminou o risco de
aparecimento de animais peçonhentos
e insetos provocadores de arboviroses.
No local será criado o Parque dos Ipês
com o plantio de 50 mudas, em
comemoração aos 50 anos do hospital.



Polo Sul A comunidade da quadra 804
localizada na Avenida Monjolo do
Recanto das Emas teve um antigo
problema resolvido pelas equipes da
administração regional e do GDF
Presente. Não havia bocas de lobo no
local para escoamento da água e, por
isto, havia muito alagamento. Foi feita
uma obra de construção de drenagem
da água pluvial.

Mutirão do GDF Presente para fechar buracos nas
principais vias e quadras internas do Gama. Três
equipes da Novacap e uma da administração
regional usaram cerca de 25 toneladas de massa
asfáltica por dia para nivelar as vias danificadas.
Também na RA, mais de 40 bocas de lobo
passaram por manutenção com serviços de
limpeza, troca de tampas e meio-fio vazado. Na
área rural, ajustes foram feitos em Ponte Alta para
facilitar o acesso às escolas da região. 

Polo Sul II

Atendendo pedido da população à
Administração Regional do Riacho Fundo II, o
Polo Sul trabalhou na manutenção da
estrada de terra que fica no CAUB I. Com
cerca de cinco quilômetros, a via recuperada
dá acesso à escola rural da comunidade.

Ação na quadra 14 do Setor Oeste

Em Santa Maria, o Polo Sul II
fez uma ação reforçada para
recuperar as vias do Porto
Seco, no Polo JK. Com o apoio
da Novacap, foram aplicadas
18 toneladas de massa
asfáltica. 



Polo Oeste

Em Samambaia, o GDF Presente colaborou com a
equipe da administração regional no
recolhimento de lixo em casa de acumuladores.
Em apenas três residências foram retiradas 100
toneladas de inservíveis, como ferro velho,
pedaços de madeira, móveis velhos. O lixo
acumulado era um risco para proliferação do
mosquito Aedes aegypti e animais peçonhentos
como escorpiões e ratos. 

Estradas de terra do Núcleo Rural Morada dos
Pássaros, em Brazlândia, receberam manutenção das
máquinas do Polo Oeste. A ação de terraplanagem é
realizada com frequência de forma a manter boa
trafegabilidade para os agricultores, moradores da
região e ônibus escolar.

Polo Oeste II

De 3 a 23 de fevereiro, 950 toneladas
de entulhos foram removidas em
Ceilândia.

Os trabalhos de manutenção de espaços e
equipamentos públicos não param em
Ceilândia. E o foco do GDF Presente  foi auxiliar
a administração regional na limpeza. Na
Quadra EQNO 17/18, cerca de 500 metros
lineares de arame farpado foram utilizados
para cercar uma área pública que era utilizada
como depósito irregular de entulhos e
inservíveis. “Foi feita uma limpeza e pudemos
isolar a área para evitar acúmulo de lixo no
futuro”, disse o coordenador do Polo Oeste II,
Elton Walcacer. Em vários pontos da cidade as
equipes do Polo Oeste II e da administração
regional recolheram entulhos e inservíveis
depositados irregularmente. 



Polo Leste 

O Polo Leste, Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-DF), Caesb, Novacap e Defesa
Civil trabalharam em conjunto para conter uma
erosão de três metros de profundidade na
estrada que dá acesso ao Núcleo Rural Nova
Betânia, no Jardim Botânico. No serviço foram
usados 150 caminhões de aterro e 26 manilhas
para canalizar a água de um córrego que passa
no local e motivou a ruptura do solo. 

Polo Norte 

Além do aterramento da erosão, houve manutenção de vias não pavimentadas e serviço
de terraplanagem para correção de vazamentos. 

O forte volume das chuvas causou o
desmoronamento do aterro da ponte que
dá acesso à Comunidade Boa Vista, na
Fercal. Para recuperação, o Polo Norte
trabalhou ao lado do DER-DF e equipe da
administração regional, que fizeram uma
estrutura com material reforçado no local
utilizando barras de ferro e blocos de
concreto para conter a erosão. Depois, foi
feito nivelamento da pista com cascalho e
brita, instalação das muretas laterais da
ponte e sinalização da região com placas. 

Trabalho emergencial para recuperar vias de
terra do condomínio Nova Petrópolis, em
Planaltina. O GDF Presente fez ajustes com
patrolamento, colocação de agregado de brita,
limpeza e reaproveitamento de material dos
baciões.



Emergencial: GDF Presente realiza força-tarefa para
manutenção das vias da comunidade 26 de Setembro

No final de 2021, por determinação do
governador Ibaneis Rocha, o GDF Presente
fez uma ação emergencial para melhorar a
trafegabilidade no assentamento 26 de
Setembro. As chuvas vieram e as vias da
região, que não são asfaltadas, sofreram
danos e a mobilidade ficou prejudicada.
Para proporcionar mais conforto e
segurança aos moradores, o governador
determinou nova ação no local. 
“Não vamos desamparar ninguém. As
pessoas precisam transitar, ir para o
trabalho, levar os filhos à escola.
Determinei ao secretário José
Humberto que realize uma ação rápida.
A rotina de muitas famílias está sendo
prejudicada”, disse o governador
Ibaneis Rocha.
No dia 19 de fevereiro começou o trabalho
do GDF Presente para melhorar as
condições da rua principal, e das 4, 5/6, 6 e
6A, que são rotas de transporte escolar e
coletivo. Foram levados 480 toneladas de
expurgo de brita do Serviço de Limpeza
Urbana (SLU) para realizar os ajustes.

Além da equipe e máquinas do Polo Sul II,
a ação envolve a Administração Regional
de Vicente Pires, a Novacap e o Serviço de
Limpeza Urbana (SLU), que doou material
reciclado para ser colocado no
nivelamento das estradas de terra.
Para a execução do serviço estão sendo
usados um rolo pata, uma patrol, uma pá
mecânica e cinco caminhões. 
O secretário de Governo José Humberto
Pires explica que o assentamento 26 de
setembro é uma área não regularizada e,
por isso, não pode receber ainda
infraestrutura definitiva, como asfalto,
esgoto e equipamentos públicos. 

"Após a mudança da poligonal do
Parque Nacional de Brasília é que será
possível tratar do processo de
regularização. Até que isto aconteça, é
preciso atender a comunidade com
ações e trabalhos paliativos, conforme
orientação do governador Ibaneis. É o
que estamos fazendo com o apoio do
administrador de Vicente Pires, Daniel
de Castro", diz José Humberto.



Foto: Polo Norte

Parceria prevê mais eficiência na prestação de energia no DF

A Neoenergia Brasília propôs à Secretaria
de Estado de Governo do Distrito Federal a
assinatura de um termo de parceria com o
objetivo de formalizar iniciativas já
adotadas pela empresa na prestação de
serviços à população e alinhar estratégias
de atuação junto às administrações
regionais. 
A proposta foi apresentada ao secretário
de Governo, José Humberto Pires de
Araújo, e é fruto do alinhamento de ações
ao longo dos últimos meses entre a Segov,
por meio da Secretaria Executiva das
Cidades, e a empresa. 
Um dos pontos a ser oficializado no termo
é a disponibilização das unidades móveis
de atendimento que circulam nas regiões
administrativas oferecendo à população
serviços técnicos e comerciais como
parcelamento de débitos, solicitação de
danos elétricos, troca de titularidade,
ligação nova, entre outros. 
Outra ação de reforço no atendimento ao
cliente a ser formalizada é a
disponibilização de um colaborador da
Neoenergia Brasília dentro das
administrações regionais. Hoje 11 cidades
já contam com um funcionário da
empresa. O objetivo é que todas as 33
administrações regionais tenham um
colaborador em suas sedes para
atendimento à comunidade. 
O terceiro ponto é a eficientização da
iluminação nas edificações dos órgãos
públicos do Governo do Distrito Federal,
com a troca de lâmpadas antigas por LED. 

A gerente de relações institucionais da
Neoenergia Brasília, Juliana Pimentel,
afirmou que as propostas são evidências
do compromisso da empresa com a
prestação de um serviço de qualidade
para a população. Em relação à ação de
eficientização de prédios públicos, Juliana
explicou que está incluída dentro do
Programa de Eficiência Energética da
empresa e a medida vai gerar economia
para o DF.
Para o secretário de Governo, a assinatura
da parceria é bem-vinda. José Humberto
solicitou reforço nas ações e
investimentos para melhoria do
fornecimento de energia elétrica nas áreas
mais distantes da zona central de Brasília
e que necessitam de mais assistência na
prestação de serviços.
O secretário Executivo das Cidades, Valmir
Lemos, explica que a pasta tem
desenvolvido um trabalho de
aproximação dos administradores
regionais com a Neoenergia de forma a
melhorar o atendimento e os serviços
prestados ao cidadão.



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.
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