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OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS RETIROU 350 CARROS
ABANDONADOS DAS RUAS DO DISTRITO FEDERAL NESTE ANO

GDF CONTINUA DISTRIBUINDO MÁSCARAS PARA POPULAÇÃO
C O V I D - 1 9
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Foto: Equipe da SEGOV/SECID entrega máscaras na W3
Sul e Eixão Sul, no domingo (12) 

Ações Semanais



GDF

Foto: Polo Norte recupera erosão em estrada rural na região da Fercal

Presente



POLO CENTRAL

Manutenção 
de bueiro

- 111,68 toneladas de entulhos recolhidos
- 26,20 toneladas de massa asfáltica em
operação tapa-buraco

Guará Ações

Limpeza de área que foi desocupada no
Guará II, ao lado da linha do metrô

Os reparos ocorreram
 em várias vias

 Poda de árvore no 
Centro de Línguas do Guará I



POLO CENTRAL ADJACENTE I

- 112 toneladas de entulhos
recolhidos

Ações

Limpeza ao 
redor da 

UBS 03 da 
Vila Planalto

Plano Piloto

Retirada de dois caminhões de pneus,
quatro caminhões de entulhos,
fresagem, varrição e lavagem da área de
atendimento da tenda de apoio ao
Covid-19, no posto de saúde da Vila
Planalto

 Sinalização de
ruas na 

Vila Planalto

Manutenção em diversas vias da Asa Sul

Recuperação das
calçadas do canteiro

central da EPDB QI 06 do
Lago Sul

Sinalização do
estacionamento do
Posto de Saúde  da

Vila Planalto



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Operação cata-cata em vários pontos da
cidade, atendendo às demandas
recebidas pela Ouvidoria.

Núcleo Bandeirante

Tirando terra do DER para o
Estádio da Metropolitana

Tapa-buraco em várias vias

 Construção de
escada de acesso
ao setor de Placa
da Mercedes, em

frente à EPNB

Ações

- 146 toneladas de entulhos
e inservíveis recolhidos

Caminhão pipa 
baixando a poeira



POLO SUL
GAMA

- 150 toneladas de entulhos retirados
- 53 toneladas de massa asfáltica 

Obra do estacionamento da Feira
da Rodoviária do Gama

Ações Tapa-buraco 
na quadra 10 

conjuntos M e N

Limpeza e roçagem na área externa
da Escola Classe 19 do Setor Leste 

Transportando
entulhos do lado do
Hospital Regional e

levando para erosão
no Setor de Chácara

Casa Grande 

Pintura de meio fio na 
entrada da cidade



POLO NORTE

Construção de uma
galeria pluvial no

núcleo rural Boca do
Lobo, no Engenho

Velho

Construção da rua de
bloquetes na Chácara 10, na
Rua do Mato. Atendimento
de uma demanda de 40
anos

FERCAL

Recuperação de erosão na estrada rural VC 201
da DF 205. Estava 50% prejudicada e
dificultando o transporte de aproximadamente
mil habitantes do local.

Cerca de cem metros de
construção na estrada rural,
próximo ao Córrego Bananal. A
melhoria vai beneficiar 20 famílias
que vivem na região



POLO LESTE
Itapoã Ações

Revitalizacão de parquinhos e PEC

Paisagismo feito pela Novacap 
na Avenida Brasil 

Concluída a
colocação de

meios fios nas
obras da Rota

do Cavalo

- 380 toneladas de entulhos recolhidos



POLO OESTE
Brazlândia 

Restauração de
ligação de água

potável danificada
na obra de

repavimentação do
Setor de Oficinas 

Recuperação da estrada rural DF-435. Na
quarta-feira (8), foram mais seis
quilômetros reparados, com retirada de
material, corte, espalhamento e
compactação de terra ao longo da estrada.

Limpeza nas  bordas da estrada vicinal
do núcleo rural Alexandre Gusmão 

Retirada de entulho em
vários setores

Ações

O Polo Oeste realizou uma série de benfeitorias na
cidade. Além de limpeza das ruas, recolhimento de
galhos e inservíveis, a agenda de ações incluiu a
recuperação de estradas rurais da região.

Também houve recapeamento funcional e
galeria de águas pluviais, no Setor de Oficinas;
tapa-buracos e construção de calçadas, no
Setor Veredas.

Foto: Paulo H Carvalho / Agência Brasília



Combate aos buracos

Polo Central
Adjacente I 

na 711 da Asa Sul 

No Guará, foram quase dez toneladas de
massa asfáltica para melhoria das vias. Na
terça (7), a operação tapa-buraco atuou no
viaduto da Estrada Parque Guará (EPGU), na
QE 42 e na entrequadra 42/44 do Guará I.

Os polos do GDF Presente lutaram contra a
buraqueira em cidades do DF, fazendo reparos
em várias vias. 

No Gama foram 34 toneladas de
massa asfáltica utilizadas para
cobertura de buracos em dois
dias, 6 e 7 de julho. Na foto, a
ação do Polo Sul na quadra 10 S
Sul.

Na terça-feira (8), a Novacap
disponibilizou 3,6 toneladas de massa
asfáltica para ser utilizada no Núcleo
Bandeirante. As equipes do Polo Central
Adjacente II e Novacap concentraram-se
na 2ª Avenida, reparando o asfalto
esburacado na área residencial, no Bloco
1.600, e na comercial.

Tapa-buraco em 
São Sebastião



DF
Sanear



Durante a semana de 6 a 10 de julho, as ações preventivas de desinfecção
contra o coronavírus aconteceram no Lago Sul, Águas Claras, Sudoeste, e
atendeu o chamado emergencial de outras regiões administrativas como
Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Lago Norte, Fercal,
Sobradinho e Sobradinho II. 

No Lago Sul, dia 6, o Sanear DF
desinfectou o prédio da Administração
Regional, as instalações da Delegacia de
Polícia e do Corpo de Bombeiros, e
estabelecimentos comerciais como
farmácias, clínicas, supermercados,
bancos, lojas e igrejas.

Dia 8, em Águas Claras, a desinfecção
foi na Administração Regional, Fórum,
Posto de Vacinação, pontos de táxi/
ônibus, batalhões da PM e do Corpo
de Bombeiros, praças e estações do
metrô.



Dia 10, a Administração
Regional e o Conselho Tutelar
foram alguns dos locais
higienizados no Sudoeste.

Sanear Emergencial

Em 7 de julho, foram sanitizados:
- Conselhos Tutelares do Lago Norte,
Fercal (Engenho Velho),   Núcleo
Bandeirante, Jardim Botânico,
Sobradinho e Sobradinho II 
- Inspetoria de Sobradinho
- Na Hora de Taguatinga e Ceilândia

Dia 9, a Administração Regional
do Cruzeiro foi sanitizada.



Sanear
Dengue

Foto: Ascom Águas Claras



No Gama, dia 6, a ação conjunta envolveu o Núcleo de Vigilância
Ambiental, o Corpo de Bombeiros e o SLU, que fez o recolhimento de
inservíveis. A equipe de 47 agentes inspecionou 1.051 imóveis e fez o
tratamento em 124 deles. Do total de 2.949 depósitos inspecionados, 360
foram tratados. 

Águas Claras

Agentes de saúde de Planaltina e Sobradinho e
do Corpo de Bombeiro fizeram inspeção em
230 imóveis do Buritis II. 17 depósitos passíveis
de proliferação do mosquito foram eliminados
e 11 tratados.⠀E na quadra 1 da Vila Buritis, 
119 imóveis foram inspecionados.

42 agentes inspecionaram
723 imóveis e 3.456
depósitos, sendo que
destes, 43 receberam
tratamento de forma
preventiva. Nenhum foco
foi encontrado na
operação.

Planaltina

245 imóveis foram
 inspecionados no

dia 8

Paranoá



593 imóveis foram inspecionados em
Sobradinho, no dia 10. Deles, 34 foram
tratados. Dos 2.538 depósitos
inspecionados, 42 foram tratados e 64
eliminados. 

Sobradinho

Sanear Dengue no Lago Sul inspecionou
378 imóveis e 4.105 depósitos, dos quais
foram tratados 11 e 73,
respectivamente.

Com a retirada de carcaças, no dia 8, no
Gama, chega a 350 o número de carros
abandonados retirados das ruas do Distrito
Federal por meio da Operação DF Livre de
Carcaças. A ação, coordenada pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, faz parte da série de medidas
adotadas pelo Governo do Distrito Federal 

DF Livre de Carcaças

para eliminar focos do mosquito
Aedes Aegypti. Na segunda-feira (6), a
retirada do material ocorreu em
Arniqueira.
A Operação é realizada em parceria
com as secretarias executivas das
Cidades e de Acompanhamento e
Assessoramento de Políticas Públicas,
ambas da SEGOV, DF Legal, do
Departamento de Trânsito (Detran-
DF), da Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) e da Diretoria de
Vigilância Ambiental (Dival), da
Secretaria de Saúde (SES) e Novacap.



Máscaras



No sábado, dia 11, equipe da SEGOV/SECID trabalhou em Sol Nascente,
entregando máscaras para a população. No decorrer da semana, 13 mil
unidades foram destinadas para aquela região administrativa.

A ação se repetiu no
domingo (12), com a

distribuição de máscaras
na W3 Sul e Eixão do

Lazer. Seis mil unidades
foram entregues para os

comerciantes e
frequentadores dos

locais.

Em Ceilândia, a entrega feita pela equipe
da SEGOV/SECID ocorreu no dia 10.
Também foram disponibilizadas 13 mil
máscaras para a cidade durante a semana.



Placas

Foto: Ascom Sec. de Obras



De 6 a 10 de julho foram instaladas 14 placas (4m x 3m): 
 - 4 (4mx3m) - Proibido jogar lixo - Sujeito à cobrança de multa, conforme Art. 3º da
Lei Distrital nº 5.650/2016;
 - 2 (4mx3m) - Mais asfalto, mais segurança - Pavimentação do trecho da Rota do
Cavalo até o Fórum do Itapoã - Obra Concluída;
 - 2 (4mx3m) - Revitalização - Avenida Brasil - Itapoã - Novas calçadas, meios-fios,
sinalização e plantio de grama;
- 6 (4mx3m) - Recuperação das Tesourinhas - Desculpe o transtorno - O DF está em
obras.

E retiraram 6 placas (1,20mx0,60cm):
- 2 (1,20mx0,60cm) – GDF Presente
- 1 (1,20mx0,60cm) - Atenção máquinas na pista
- 2 (1,20mx0,60cm) – Dirija com cuidado
- 1 (1,20mx0,60cm) – Desculpe o transtorno



É tempo de ação!

Produção e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
Colaboração: Fabrina Dias Duarte
Fotos: Ascom das Administrações Regionais e Equipe do GDF Presente
Dados GDF Presente: Gerentes dos Polos

GDF

Foto: Polo Central Adjacente I
Equipes do GDF Presente e Sanear em ação conjunta na Vila Planalto


