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GDF Presente reforma calçadas e faz
limpeza nas proximidades de igrejas
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DF Livre de Carcaças e GDF
Presente em ação no Guará

Principais Ações

GDF Presente: principais
ações dos Polos

G
 

Licitação de quiosques do
Paranoá Parque tem 62
interessados

  

Viva W3: festa junina atraiu
milhares de pessoas  

Decreto isenta feirantes de
pagamento do Preço Público
até 31/12/22

Em atendimento à Instrução Normativa nº 4, de 1º de junho de 2022, que
disciplina a publicidade dos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal nos três meses que antecedem a
eleição, de julho a outubro, não publicaremos edições deste boletim. 



Palavra do Secretário de Estado de Governo do
Distrito Federal

Completamos três anos e meio da gestão do
Governador Ibaneis Rocha com numerosos
projetos implementados, programas bem
sucedidos e ações de todas as Secretarias
que nos permitem relatar números
expressivos, a despeito de dois anos terem
sido marcados por restrições e imposições
decorrentes da pandemia.
A Covid-19 nos condicionou a uma nova
realidade, mas não nos impediu de agir
prontamente para proteger a população e a
economia, assegurando saúde, assistência so-

2022

cial e desenvolvimento econômico, três frentes vitais para o sustento da população do
Distrito Federal. 
No cuidado com as pessoas, o Governo do Distrito Federal trabalhou para garantir
acesso à educação, alimentação, trabalho, saúde e benefícios sociais. Os números
mostram que os programas sociais são efetivos - o Cartão Prato Cheio já alcança 40 mil
famílias e, em breve, passará a 60 mil. Já o Cartão Gás, um auxílio de R$ 100, atende 350
mil pessoas. Além disso, mais de 28 milhões de refeições foram servidas até o início
deste mês nos 14 restaurantes comunitários espalhados pelo DF. Na educação, temos o
Cartão Material Escolar, que libera R$ 320 para cada aluno, e o Cartão Creche, que em
2021 atendeu 4.551 crianças e, até maio deste ano, 4.483.
Na saúde, além de todas as medidas que a pandemia exigiu, como a construção de três
hospitais de campanha e distribuição de mais de três milhões de máscaras,
investimentos permitiram a entrega de sete Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 10
Unidades Básicas de Saúde. Até agora, quase oitenta e um milhões já foram gastos em
obras já concluídas e outros mais de 125 milhões estão sendo aplicados em obras em
andamento. 
Os investimentos em infraestrutura da gestão são volumosos. São mais de quatro
bilhões de reais aplicados em 1.362 obras concluídas e 347 em andamento. Além disso,
temos outras em fases de contratação, de licitação e mais de 650 estão projetadas. 
Agora, neste dia 2 de julho começa legalmente o período eleitoral e, enquanto agentes
públicos, precisamos estar atentos ao que determina a legislação. São normas de
conduta que temos que seguir de forma a preservar ao bom andamento da gestão e
não incorrermos em desrespeito às leis que disciplinam o processo das eleições.



Dentre tantas vedações, é de suma importância atentarmos para o regramento que
disciplina a publicidade nesses três meses que antecedem a eleição.
Logo no início de junho, dei a missão à equipe da Unidade de Projetos Especiais,
coordenada pela Bete Guilherme e Jânio Ribeiro, de percorrer todas as regiões
administrativas para cobrir a logomarca e o slogan do GDF de todas as placas
instaladas, tampando o ipê amarelo, marca da nossa gestão. 
Aos administradores regionais, solicitei que dessem todo apoio logístico necessário,
com a disponibilização de carros e servidores, para que num esforço conjunto a tarefa
fosse cumprida até o dia 30 de junho.
É válido enfatizar que a restrição ao uso da logomarca publicitária se estende a
edificações, crachás, veículos, papéis, uniformes, pastas.
Outra vedação é a suspensão de conteúdos noticiosos a partir do dia 2 de julho. Por
isto, o site e as páginas de redes sociais das Secretarias e das Administrações Regionais
não serão atualizados com informações sobre as realizações, entregas e eventos da
gestão. Somente serão autorizados conteúdos noticiosos no portal da Agência Brasília.
Atentos às condutas inapropriadas, sigamos trabalhando de igual forma como tem sido
até aqui, empenhados no cumprimento das promessas feitas pelo governador lá nas
eleições de 2018. Nada muda em nossa rotina diária, de fazer o melhor para a
população do DF. 
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Em três anos meio de gestão foram mais de
quatro bilhões de reais aplicados.



Nas redondezas da Capela Nossa
Senhora de Fátima (307 Sul), uma ação de
limpeza recolheu 28 toneladas de lixo
verde e entulho. “Contamos com dez
internos da Secretaria de Administração
Penitenciária (Seape) e oito
colaboradores do Departamento de
Parques e Jardins [DPJ] da Novacap para
realizar o serviço“, afirmou o coordenador
do Polo Central III, Alexandro César. “O
passeio público em volta da Igrejinha
também foi todo higienizado.”

GDF Presente reforma calçadas e faz limpeza nas
proximidades de igrejas

As vias públicas que circundam a Paróquia
Nossa Senhora da Paz, no Setor Oeste do
Gama, estão passando por manutenção. O
GDF Presente iniciou o serviço no último
dia 24, com a ajuda da Novacap – só no
primeiro dia de trabalho foram usadas
nove toneladas de massa asfáltica. As
calçadas e meios-fios nas imediações da
igreja também estão em reforma.
“Como os acessos a templos religiosos são
espaços de grande mobilidade, a má
conservação das vias adjacentes traz
muitos transtornos”, avaliou a chefe da
Divisão de Manutenção de Vias (Dimav) da
Novacap, Walquiria Marra Rodrigues.
Nos últimos dois meses, o governo
levou melhorias para as imediações de
diversos templos religiosos. Os
cuidados chegaram à Capela São Pedro
Nolasco, na Vila Telebrasília; à Igreja
Evangélica Entre as Nações, na Vila
Planalto; à Capela São José do Ribamar,
na Asa Sul; e à Assembleia de Deus
Manancial da Vida, na Vila Telebrasília,
entre outras.

Destaque

Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Gama



A operação de limpeza do GDF Presente
também passou pela Paróquia Nossa
Senhora da Saúde (702 Norte) – cerca de
24 toneladas de entulho foram retiradas
das imediações do local. “Temos um
espaço muito arborizado na área pública
ao redor da igreja. A quantidade de folhas
no chão era enorme”, afirmou o padre
Rafael Souza dos Santos. “Na seca, havia
um grande risco de incêndio, enquanto na
época da chuva o alagamento era certo. A
limpeza foi muito importante.”

As vias adjacentes à Praça do Cruzeiro
também passaram por manutenção. Dez
internos da Seape e 20 funcionários do
SLU cuidaram da capinagem, da limpeza e
até da pintura da grande cruz que
caracteriza o ponto turístico. Ao todo, seis
toneladas de entulhos foram retirados do
local.

Destaque

O trabalho feito nas imediações da
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré,
localizada no início do Lago Sul, foi para
melhoria de um passeio público em
péssimo estado de conservação. As placas
de concreto danificadas foram substituídas
e a Novacap cuidou da manutenção das
vias adjacentes.
As melhorias tiveram um significado
especial para a aposentada Telma Mara
Dias, 70 anos. Frequentadora da Nossa
Senhora de Nazaré há mais de dez anos,
ela levou um tombo feio na calçada em
frente à paróquia. “Estava tudo quebrado,
era difícil caminhar por ali”, relembra.
“Fiquei muito realizada quando
arrumaram o passeio. A gente nunca tinha
tido uma assistência como essa do
governo.”



Audiência Pública propõe melhorias no tráfego do
 Riacho Fundo 

A Administração Regional do Riacho Fundo
promoveu, no dia 15, uma audiência
pública para debater sobre melhorias no
tráfego e nos estacionamentos da Avenida
Central da cidade. Cerca de 60 pessoas
participaram do evento.
Presente na abertura, o presidente da
Comissão de Transporte e Mobilidade
Urbana e procurador da Procuradoria
Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa, o deputado distrital Valdelino
Barcelos, destacou o propósito do
encontro. “Meu compromisso é atender
aos anseios de todos moradores e
comerciantes que contribuem todos os
dias para que o Riacho Fundo seja uma
cidade referência em qualquer vida.”
Fizeram parte também da composição da
mesa a Administradora do Riacho Fundo,
Ana Lúcia Melo, e o secretário Executivo
das Cidades, Valmir Lemos, além de outras
autoridades. 
Valmir Lemos enfatizou a importância da
participação da população, de integrantes
da Câmara Legislativa, de autoridades do
Governo do Distrito Federal e de membros
da comunidade. “Nós temos aqui a
presença integral da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, nós temos aqui na
Secretaria de Governo, todo o guarda-
chuva do poder executivo do Distrito
Federal e nós temos os dois órgãos experts
na melhoria de tráfego, a Semob e o
Detran. 

Destaque

Laís Holanda 

Essa audiência por mais que seja pública,
ela não representa a totalidade do
sentimento dessa população, ela não
identifica, não identificou e não
identificará todos os problemas que
qualquer que seja a alteração no trânsito,
nas vias, poderá impactar essa sociedade“,
disse.
O Núcleo de Estudo e Elaboração de
Projeto NUPRO/DETRAN-DF apresentou
uma proposta que regulariza o
estacionamento e reduz o conflito de
movimentos permitindo maior fluidez no
local. 
Ao final das apresentações, foi dado
espaço para manifestações do público. O
encontro foi transmitido pelo Youtube e
ao vivo pela TV Câmara Distrital.



Nos dias 11 e 12 de junho aconteceu o São
João da W3 Sul. A festa foi iniciativa da
Associação de Moradores 700 Sul e da
Fecomércio, por meio do Sesc DF, e contou
com o apoio da Secretaria Executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de 
 Políticas Públicas (SPP) para sua realização.
O evento aconteceu nas entrequadras 504
a 506 e atraiu milhares de pessoas. De
acordo com José Aparecido Freire,
presidente da Fecomércio, a festa junina foi
um sucesso e todos os envolvidos na sua
realização ficaram satisfeitos. “Várias
pessoas me procuraram e pediram uma
festa assim uma vez por mês. Pediram
também a extensão para, ao menos, até a
quadra 508”, disse sobre a opinião dos
moradores. 
A festa foi uma iniciativa no âmbito do
projeto Viva W3, coordenado pela SPP,
com o objetivo de revitalizar a avenida e
res

Viva
W3

São João atraiu milhares de
pessoas 

ressignificar seu contexto cultural, turístico
e de lazer. Para a realização do evento, a
SPP trabalhou para assegurar a
participação de órgãos do GDF, como o
Detran e o SLU. 



Colocação de manilha na Chácara 95 do Núcleo
Rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte

GDF 
Presente



O comércio local da QE 7, localizado no
Guará I, recebeu a manutenção viária
asfáltica com a aplicação de 5.3
toneladas de massa. 

Polo Central

Polo Central Adjacente I

Os moradores do Guará ganharam a pintura dos
bancos  e meio-fios da praça localizada na QI 11.
O GDF Presente, com apoio dos reeducandos do
projeto Mãos Dadas, realizou também
recolhimento de lixo verde, capina e frisagem no
local. A ação aconteceu também nas praças da QI
12, 14 e 20.  

O Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo,
localizado no Lago Norte, recebeu, desde o
mês de maio, a equipe do GDF Presente
em parceria com as administrações do
Lago Norte e do Paranoá, para uma obra
de drenagem pluvial na Chácara 95.
Durante a temporada de chuvas, os
moradores locais tiveram suas casas
invadidas pela lama. A ação implantou 210
metros de manilhas de concreto,
promovendo o escoamento da água. A
captação da água será feita por oito
galerias, cada uma com 2 metros de
profundidade.



Polo Central Adjacente III

Polo Central Adjacente II

A equipe do Polo Adjacente II do GDF Presente, em
parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana
(SLU), desembarcou nas quadras 8, 17, 26 e 37 do
Park Way em uma ação de podas das árvores,
roçagem de matos e gramas, retirada de
inservíveis, entulho e limpeza das paradas de
ônibus.

Outros trabalhos importantes realizados
pelo Polo no Park Way foram as obras de
recuperação asfáltica nas quadras 4 e 5, e
a retirada de 78 faixas de propagandas
que causavam poluição visual. 

Quatro ondulações foram
desfeitas  e refeitas na 314 Sul
nos parâmetros de qualidade
do Detran. 

A manutenção das vias do
Plano Piloto não param. A
Novacap continua na
recuperação do asfalto da
W3. 



Para dar mais segurança no trânsito, foram
construídos quebra-molas na QS 16 e QN 12C.

No Riacho Fundo II, as ações de
zeladoria da administração regional
foram recuperação de bocas de lobo,
recolhimento de inservíveis das ruas e
tapa-buraco.
Em média, a administração regional
gasta cerca de 20 toneladas de massa
asfáltica por mês nas ações de
recuperação de vias públicas e
construção de quebra-molas na cidade.
Trabalho feito em parceria com o GDF
Presente. Na limpeza, foram retiradas
quatro toneladas de inservíveis. 

A Rua Juruá, que liga a rodovia 475 à vicinal VC
371, está recebendo, neste junho, as máquinas
do Polo Sul II e da Administração Regional do
Gama para melhorias da estrada de terra. O
trabalho é feito com a colaboração da
comunidade que doou 40 caminhões de
cascalho para ser usado no nivelamento da via
de 1.700 metros e que dá acesso aos
condomínios do Núcleo Rural Casa Grande.

Polo Sul

Polo Sul II

Em Santa Maria, equipes do Polo Sul II, da
administração regional e da Novacap trabalharam
na manutenção de bocas de lobo. Mais de 50
tampas foram trocadas. A limpeza e desobstrução
resultou na retirada de cerca de quatro toneladas
de sujeira. 

Trabalho na Rua Juruá beneficia mais de 10
condomínios do Núcleo Rural Casa Grande



Desde maio que a Administração
Regional do Jardim Botânico, com
apoio do GDF Presente, trabalha na
manutenção das estradas de terra da
região. O Núcleo Rural Nova Betânia é
um dos locais que recebe ações de
nivelamento das vias, principalmente
no acesso do transporte escolar para a
Escola Classe Nova Betânia. 

Polo Leste 

A Administração de Planaltina,  com o
apoio do Polo Norte, realizou entre os
meses de maio e junho grande
mutirão nos Condomínios Cachoeira e
Nosso Lar.
Diversas demandas antigas das mais
de 3.000 pessoas daquelas
comunidades foram atendidas.
Equipe do Mãos Dadas ficou quatro
semanas com oito a dez reeducandos
diariamente colaborando nas ações.

Polo Norte 

O trabalho é feito em parceria pelos Polos Leste e Rural e
a Administração Regional de São Sebastião que cedeu um
caminhão pipa para aspergir água e diminuir a poeira. As
vias não pavimentadas da DF-135, com acesso à Escola
Classe Cachoeirinha, também receberam trabalho das
equipes que fizeram ajustes para melhorar a
trafegabilidade.

A ação contou com a participação ativa dos moradores orientando a execução do
trabalho. Ao final foram retiradas 200 toneladas de entulhos, seis caminhões de
inservíveis, três quilômetros de ajustes de vias não pavimentadas, dezenas de bocas de
lobo limpas, muitas toneladas de massa asfáltica e construção de seis quebra-molas.
Teve também capina, podas de árvores e roçagem.



Os ajustes foram realizados na altura das quadras 34,
36 e 40, onde rotatórias pequenas dificultavam o
tráfego de veículos de grande porte como
caminhões, ônibus e até caminhonetes. O trabalho
contou com o apoio de 15 homens e maquinários da
Divisão de Manutenção Viária da Novacap e da
própria Administração Regional de Taguatinga. 

Nas chácaras de Sol Nascente e
Pôr do Sol foi feito mutirão de
limpeza de bocas de lobo; 68
unidades foram desobstruídas
com a retirada de mais de 15
toneladas de lixo. No tapa-buraco
foram usadas cerca de cinco
toneladas por dia para recuperar
as vias pavimentadas da RA. 

Em Samambaia, o Polo Oeste trabalhou
na limpeza e manutenção dos
parquinhos da quadras 108 e 220, e
contribuiu na construção de
estacionamento da quadra 122. E
equipe do Mãos Dadas continua na
revitalização da Feira Permanente da
510. 

Polo Oeste

Polo Oeste II

O Polo Oeste II realizou neste mês a
readequação dos seis retornos da avenida
M Norte, em Taguatinga. Um por vez, todos
foram ampliados, passando de 3,5 metros
para 8,5 metros de largura, o suficiente
para comportar veículos de grande porte.



Equipes da Secretaria Executiva das Cidades, da Administração Regional do Guará, da
Caesb e do Detran DF, com o apoio do Polo Central do GDF Presente, fizeram mutirão
no mês de junho para a retirada de 16 carcaças que estavam alojadas no pátio da
Diretoria de Obras da Administração Regional do Guará. A expectativa é que nas
próximas semanas o programa retire as 11 restantes. 
No local havia carcaças há mais de 10 anos. Foi uma ação de limpeza e combate à
dengue, já que as carcaças são potenciais criadouros para o mosquito transmissor da
doença. 
Equipe do Mãos Dadas estava presente e fez limpeza do local. 
Todo o material recolhido foi levado para o 3º Distrito do DER.

DF Livre de Carcaças e GDF Presente em ação no Guará

No dia 22 de junho, 10
carcaças foram retiradas
de Águas Claras.
A operação DF Livre de
Carcaças é coordenada
pela Secretaria de
Segurança Pública.



Giro nas novidades SEGOV

No último dia 9, mais 12 feirantes da Feira Permanente de Riacho Fundo
receberam seus termos de permissão de uso dos boxes. A feira tem 106 boxes e a
Secretaria Executiva das Cidades vai lançar edital para licitar nove que estão
fechados.

Dias 27 e 28 de junho foi o prazo para os
interessados em participar da licitação dos
11 quiosques do Paranoá Parque
entregarem os envelopes de
documentação e das propostas de preço.
A comissão de licitação recebeu 62
envelopes. A próxima etapa do processo é
a realização de sessão pública para
abertura dos envelopes contendo os
documentos e as propostas. 
Após esses trâmites, abrem-se os prazos para interposição de recurso, quanto à
habilitação ou inabilitação do licitante, e de impugnação de recursos. A divulgação
do resultado dos habilitados ou inabilitados será em 25 de julho.

Renato Alves da Agência Brasília

O governador Ibaneis Rocha assinou
decreto concedendo isenção de taxa de
pública a quiosques, trailers, feirantes e
demais ocupantes de equipamentos
públicos até o dia 31 de dezembro deste
ano. A iniciativa foi anunciada em almoço,
no dia 11 de junho, com membros da
Federação da Associação das Feiras
(Unifeiras-DF). 

“Trata-se de uma prorrogação de prazo para que as pessoas que ainda
sofrem os graves efeitos da pandemia possam recuperar sua atividade
econômica. No pequeno período que vigeu o decreto de calamidade esses
comerciantes não conseguiram recuperar sua atividade econômica. Por isso,
o governador teve a sensibilidade de fazer esse diferimento para que o
pagamento desse encargo aconteça somente a partir do próximo ano. Até lá,
as pessoas vão ter condições de se recuperar e melhorar o caixa”, disse o
secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.



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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