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Foto: Polo Oeste do GDF Presente - pintura de 
meio-fio na VIA M3 Norte em Ceilândia
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Foto: Polo Sul - realizando poda de árvore no Riacho Fundo II 

Presente



POLO CENTRAL

Balanço

Parceria com o
Detran para pintura

e revitalização de
faixas

-   63,5 toneladas de lixo verde e 
 inservíveis recolhidos

 

Limpeza de ruas, remoção de lixo verde e
inservíveis, lavagem de feira, pintura de faixa de
pedestres e revitalizaçao de faixa de trânsito.

SudoesteAções

Lavagem da Feira
dos Importados



POLO CENTRAL ADJACENTE I

 Tapa buracos, limpeza na fonte na
entrada da cidade, poda de árvores

e retirada de entulho.

Ação especial de
limpeza e desinfecção
no Setor Comercial Sul

Balanço
- 336 toneladas de entulhos recolhidos

- 4.2 toneladas de massa asfáltica

Varjão

Ações



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Balanço

Quatro novos
estacionamentos,
com 100 novas 

vagas

Águas Claras
Ações

Retirada de entulho e inservíveis; tapa buraco;
revitalização de estacionamentos; pintura de faixa
de pedestre; isolamento de parques infantis,
quadras esportivas e PECs; retirada de faixas;
roçagem; e lavagem de paradas.

- Mais de 181 toneladas de entulhos e
inservíveis recolhidos em Águas Claras
- 21.46 toneladas de massa asfáltica nos
estacionamentos da 3ª Avenida do
Núcleo Bandeirante

Em dois dias, mais de
1.000 engenhos

publicitários foram
recolhidos

Estacionamentos da 3ª Avenida 
do Núcleo Bandeirante



POLO SUL

Balanço

Riacho Fundo II

- 222 toneladas de entulhos retirados
- 36.15 toneladas de massa asfáltica
-  46 toneladas de entulhos recolhidos do
Setor Habitacional Água Quente

Fechamento de lixão na
área rural de Sucupira.

Recolhimento de entulho, tapa
buraco, cata pneu, recuperação
de estrada na área rural, poda
de galhos e fechamento de
lixão.

Ações

Caminhão pipa baixando a poeira
para a comunidade de Sucupira



POLO NORTE

Balanço

Limpeza e nivelamento de estrada na área
rural, com patrolamento de ruas transversais;
recolhimento de entulhos e galhos; pinturas de
ondulações e demarcação de vias;  e lavagem
de paradas de ônibus.

Planaltina

- 780 toneladas de entulhos retirados
- 7,5 km de terraplanagem e melhorias em
vias não pavimentadas

Ações

Ajustes de vias sem pavimentação
no Núcleo Rural Vila Energia

Início das melhorias de 7 km
de via não pavimentada no
Núcleo Rural Vale Verde

Colocação de meios fios e
preparação para a implantação do
pavimento de bloquetes na Rua do
Mato.

Fercal



POLO LESTE

Balanço

Jardim Botânico e São Sebastião

Ação para concluir os novos
estacionamentos do Jardim Botânico

Pintura de  faixa de pedestre na
avenida principal de São Sebastião

- 18.7 toneladas de massa
asfáltica em São Sebastião

Ações

Retirada de entulho, poda de árvores,
revitalização de ruas, pintura de faixa de
pedestre, manutenção de boca de lobo,
obra de saneamento básico, iluminação
pública, tapa buraco e construção de
estacionamento.  

Colocação de letreiro na entrada de São
Sebastião, em homenagem ao aniversário da
cidade



POLO OESTE

Poda de árvore, tapa buraco, recolhimento
de entulho, asfalto novo, instalação de
meios-fios, colocação de drenagem pluvial,
e limpeza de boca de lobo.

Brazlândia

Ceilândia 

 Sol Nascente e Pôr do Sol

Ações

Balanço
-  Cerca de 600 toneladas de lixo em
bocas de lobo na Ceilândia
- 27,81 toneladas de massa asfáltica em
Ceilândia



POLO RURAL

- 267,4 km de patrolamento
- 213 viagens de encascalhamento 

- 25 bolsões
- 329 bigodes

- 33,6 km de roçagem

Balanço
De 15 a 19 de junho, as
ações do Polo Rural
aconteceram nas áreas de
Planaltina, Paranoá, Gama,
Brazlândia e Estrutural.

DF 220

Cabeceira do Valo - SCIA



Foto: Polo Norte - Fercal

As ações do GDF Presente são executadas pelos
órgãos parceiros do programa e integrantes da
estrutura do Poder Executivo do DF. São eles: Novacap,
SLU, CEB, Caesb, DER, Detran, DF Legal, SESIPE e as
Administrações Regionais.



DF
Sanear

Foto: Ascom Varjão



Em Candangolândia, foram
higienizados: Feira Permanente,
Unidade Básica de Saúde - 8,
Quartel, Posto da Polícia Militar,
Quartel dos Bombeiros, Base
do SAMU, praças, parquinhos,
PEC´s, Biblioteca Pública, Salão
Comunitário, Ginásio de
Esporte, Banco BRB e o prédio
da Administração Regional.

No dia 15 de junho, o Sanear DF esteve em
Candangolândia e Varjão.

 A Administração Regional do Varjão
mapeou os locais para desinfecção:
praças, parquinhos, PEC's, Centro de
Reciclagem, paradas de ônibus, posto
policial, casa lotérica, Galpão Social,
Administração e Unidade Básica de
Saúde.

Núcleo Bandeirante recebeu
 a ação no dia 17



No dia 17, a ação também 
ocorreu no SIA.

No dia 18, o Paranoá teve seus locais
sanitizados. Entre eles, Administração,
restaurante comunitário, Batalhão de
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 

Sobradinho II

A ação aconteceu no dia 19, na
Biblioteca Pública, Delegacia de
Polícia, pátio de obras da
Administração Regional, Posto de
Saúde, Conselho Tutelar, Clínica da
Família, CRAS e restaurante
comunitário.

Novamente uma ação reforçada
no Setor Comercial Sul



Sanear DF

CRONOGRAMA
De 29 de junho a 03 de julho

Emergencial - 29/06
Samambaia - 30/06
Emergencial - 01/07
Plano Piloto - 02/07
Emergencial - 03/07

*Considerando o crescimento do número de casos confirmados com
a covid-19, o Sanear DF adotou nova estratégia para suas ações. O
cronograma seguirá com cidades previamente definidas, intercalando
um dia destinado para atender demandas emergenciais. 



Sanear
Dengue

Foto: Ascom Planaltina



A Vigilância Ambiental passou por Sobradinho, na segunda (15), e em Santa
Maria, na terça (16), e inspecionou 5.752 depósitos de água. Em Sobradinho II, a
equipe visitou cinco quadras: Buritizinho, Vale do Sol e Condomínio Mansões
Sobradinho. Em Santa Maria, ao todo foram oito quadras, totalizando, nas duas
regiões, a visitação de 2.207 imóveis.

Santa MariaSobradinho II

No dia 17, a força-tarefa no Gama
contou com vários agentes da Vigilância
Ambiental e militares do Corpo de
Bombeiros para as visitas domiciliares.



Em Planaltina, 40 agentes da Vigilância Ambiental
visitaram aproximadamente 800 imóveis no Bairro
Vila Vicentina. Também, cinco equipes do Corpo de
Bombeiros fizeram visitas aos imóveis na Quadra 1
da Vila Buritis, para mapeamento de casos e
orientação de prevenção contra as doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

No Guará, 1.661 imóveis e 4.715 depósitos
foram inspecionados, no dia 18 de junho.
Desses, 109 imóveis e 204 depósitos foram
tratados. 

As ações estão sendo realizadas
constantemente em casas, condomínios e
ruas de vários pontos da Região
Administrativa de Arniqueira.



Sanear Dengue

CRONOGRAMA

CEILÂNDIA - 29/06
LAGO NORTE - 30/06
SAMAMBAIA - 01/07
SANTA MARIA - 03/07

De 29 de junho a 03 de julho



Covid-19
Desinfecção e Máscaras

Foto: Polo Norte - lavagem da Feira Modelo de Sobradinho



No dia 16 de junho, as 38 feiras permanentes e os três shoppings populares do Distrito
Federal passaram pelo processo de sanitização. Equipes do programa Sanear-DF, em
parceria com o Feira Legal, trabalharam desde a madrugada para higienizar os
estabelecimentos e preparar a volta de feirantes e clientes.

Gama

Guará

Núcleo Bandeirante

Shopping Popular Rodoferroviária

Samambaia Norte

Planaltina

Santa Maria

Shopping Popular
Taguatinga

Fercab / SIA



De 15 a 20 de junho, foram distribuídas  
125 mil  máscaras. 

As máscaras continuam sendo
distribuídas em todas as regiões
administrativas. 

Distribuição de máscaras no Setor
Comercial Sul. Uma ação que
envolveu a desinfecção do Sanear
DF e lavagem feita pelo Polo
Central Adjacente 1, com apoio do
Polo Central.

No sábado, dia 20, foram
entregues mais de 2 mil máscaras
na Feira do Areal e em comércios
de toda a cidade. 

Arniqueira



Placas

Foto: Ascom da Secretaria de Obras



De 15 a 19 de junho, 
foram instaladas:

- 4 placas
 (4m x 3m) 
- 27 placas

 (1,20m x 0,60cm).



É tempo de ação!

Produção e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
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GDF

Foto: Sanear Dengue - Ascom do Gama


