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ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE E
CANDANGOLÂNDIA REALIZAM MUTIRÃO NO PARK WAY

FEIRAS DA CANDANGOLÂNDIA, GAMA E RIACHO FUNDO 
ESTÃO EM REFORMA

F E I R A  L E G A L

F o t o :  E q u i p e  P o l o  C e n t r a l  A d j a c e n t e  I I

do DF

G D F  P R E S E N T E

Secretaria de Estado de Governo 



Í n d i c e

GDF Presente

Sanear DF

Sanear Dengue

Máscaras

Feiras

Buraco Zero

e-Cidades

Foto: Equipe do Programa Feira Legal 
Feira da Torre de TV  está sendo revitalizada
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POLO CENTRAL

De 3 a 7 de agosto, o Setor Complementar de
Indústria e Abastecimento (SCIA) e a Estrutural
receberam o Polo Central. Entre as ações, a lavagem e
desinfecção de todas as paradas de ônibus. Foi usado
um total de 23,49 toneladas de massa asfáltica para
quebra-molas e tapa buracos. De recolhimento de
entulhos, inservíveis e restos de poda foram 110
toneladas retiradas de diversos endereços.

Lavagem e desinfecção de paradas de ônibus e calçadas,
pintura de meio-fio, limpeza no SOF Sul, manutenção de
horta comunitária, poda de árvore, roçagem,
recolhimento de faixas, entre outras ações foram
realizadas de 10 a 14 de agosto. A semana terminou
com 246 toneladas de entulho e inservíveis recolhidos e
11.6 toneladas de massa asfáltica utilizada em tapa
buracos.

No conjunto 6 da quadra 8 do SCIA, mais de sete
toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na
construção de dois quebra-molas.

SCIA e Estrutural

Construção de
calçadas ao

lado do
Hospital do

Guará I

Guará



POLO CENTRAL ADJACENTE I

A administração regional do Plano Piloto mapeou 134
demandas dos moradores para execução pelo Polo na
passagem do GDF Presente na cidade. Serviços de
limpeza foram a prioridade na região central por duas
semanas seguidas, que começou com o recolhimento
de folhas e galhadas de áreas públicas, os chamados
lixos verdes, na Asa Norte. 

Plano Piloto

Desobstrução e limpeza dos
dois espelhos d’água da

Praça do Buriti.

Inspeção técnica nas caixas
de águas pluviais que dão
vazão à água dos espelhos

Retirada de terra no 
Parque Ana Lídia

Retirada de mais de três caminhões de entulhos e
galhos, e limpeza da cerca da UBS 03 da Vila Planalto

Limpeza completa com capinação, poda, varrição,
retirada de entulho, lavagem das calçadas e
desratização na quadra 5 do Setor Comercial e
adjacências, preparando para receber o Projeto
"Cidade Policial". 



POLO CENTRAL ADJACENTE II

O Polo Central Adjacente II e as administrações regionais do Park
Way, Núcleo Bandeirante e Candangolândia trabalharam em
parceria e realizaram um conjunto de benfeitorias no Park Way,
entre elas: 180 faixas recolhidas; manutenção e conservação do
viveiro e produção de novas mudas; início da construção do
orquidário no viveiro da quadra 14; poda de árvores; e 1.100
toneladas de entulhos e inservíveis retirados das ruas.

Nos conjuntos 4 e 5 do Setor Habitacional Arniqueira, nas quadras 

Arniqueira

Park Way

Foram lavados 10 Pontos de
Encontro Comunitário (PECs)
e 15 paradas de ônibus. 

Poda de árvore; tapa-buraco;
recolhimento de lixo, de faixas
e de descarte irregular de
resíduos da construção civil
foram algumas das ações do
mutirão na cidade.

8 e 11 do Areal e no conjunto 31 da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) foram
retiradas 39 toneladas de entulhos, restos de podas e inservíveis das ruas. O total de
lixo recolhido foi de 173 toneladas. Na recuperação asfáltica foram usadas 5,65
toneladas de massa.

115 toneladas de massa
asfáltica foram usadas
no recapamento das
vias

Dois caminhões-pipa
regaram todos os
jardins  



POLO SUL
Na semana de 3 a 7 de agosto, o Polo Sul distribuiu maquinário e atendeu diferentes
localidades. Confira as ações de limpeza com recolhimento de entulhos e inservíveis:
- 86 toneladas de Água Quente, na região do Recanto das Emas;
- 158 toneladas de Engenho das Lajes, no Gama;
- 13 toneladas da Ponte Alta Sul, também no Gama;
- Seis toneladas de lixo no Recanto das Emas.

Gama

Fazendo quebra-mola de terra
na área rural da Ponte Alta Sul 

Tapar os buracos é a maior demanda feita pelos
moradores do Gama para a Ouvidoria da Administração.
Por isto, de 10 até 21 de agosto, o Polo Sul fica na cidade
com uma força tarefa para reforçar o recapeamento das
vias. Foram destinadas 150 toneladas de massa asfáltica
para as operações tapa-buracos tanto nas ruas principais
quanto nas internas das quadras. Na primeira semana de
trabalho, foram retiradas 160 toneladas de entulhos e
usadas 56 toneladas massa asfáltica.

Retirada de entulho de
Água Quente, na DF 280

A área rural também recebe ações, com o
patrolamento das vias de Ponte Alta Sul e Norte

Poda de árvores 
em toda cidade



POLO NORTE

Fercal

Entre as ações de 4 a 11 de
agosto, foram recolhidas
cerca de duas toneladas de
inservíveis na quadra 03 da
comunidade de Buritizinho;
patrolamento de estradas
rurais; e, para evitar a poeira
da época de seca, os
trabalhadores molharam vias
no Lago Oeste  com
caminhões-pipa e espalharam
brita.

Patrolamento e ajustes de vias
sem pavimentação na Rua 04
do Setor Lago Oeste.
Participaram da atividade: a
patrol, a retroescavadeira, o
caminhão pipa e os quatro
caminhões trucados do Pólo
Área Norte . 

Retirada de terra do paredão do
campo da Ascof e posterior
deposição na via principal da
Comunidade Bananal. Foram 16
viagens de 12 toneladas, a pedido da
administração regional.

20 famílias que moram no Engenho Velho, na Fercal, serão beneficiadas com a construção
de uma galeria de águas pluviais que está sendo feita pela equipe do Polo Norte. Com a
obra, três manilhas levarão a água, que formava a enxurrada no período chuvoso,
diretamente para o córrego que fica no final da rua. Na limpeza, foram recolhidas 225
toneladas de entulhos dos transbordos irregulares.

Sobradinho II

Tapa-buraco no Condomínio
Vale das Acácias, no Setor de
Mansões. Foram utilizados
oito toneladas de massa
asfáltica

Patrolamento e ajustes de
vias sem pavimentação na
avenida principal da
comunidade Fercal 2.

Pavimentação Asfáltica
na quadra 18 da
comunidade Fercal 2.



POLO LESTE

O núcleo rural Jardim II recebeu intervenções feitas
pelo GDF Presente em parceria com a Administração
Regional do Paranoá. A revitalização incluiu roçagem;
troca das lâmpadas queimadas do campo de futebol;
patrolamento das vias; colocação de bancos na
praça; troca do piso, a pintura e o conserto das
grades da quadra poliesportiva. 

Itapoã 

Retirada de entulho 
na QL 04 

Paranoá

Operação tapa-buracos
realizada na quadra 01
da Fazendinha

Capina e fresagem de 
parquinho

O Polo Leste ficou no Itapoã  no período de  31 de julho a 7 de
agosto. Foram 30 toneladas de entulhos recolhidos e sete toneladas
de massa asfáltica em tapa-buraco.

Recuperação de estradas
vicinais em Sobradinho
dos Melos

Lavagem de calçadas
no Paranoá Park

Retirada de entulhos em
vários pontos da cidade

Revitalização de parquinho e quadra de esportes, poda de
árvores, obras de terraplanagem no terminal rodoviário
foram algumas das ações feitas. O polo fica na cidade até o
dia 18 de agosto. 



POLO OESTE
Ceilândia

Nas duas primeiras semanas de agosto, o
Polo Oeste ficou em Ceilândia e fez serviços
de zeladoria como limpeza e recolhimentos
de lixo, entulho e restos de poda; reparos de
buracos nas pistas; limpeza de canaletas;
recuperação de estrada rural; revitalização
de faixas de pedestres; e outros. 

Recuperação asfáltica
em várias ruas

No dia 3, o programa iniciou o cronograma de benfeitorias com
recolhimento de 103 toneladas de lixos, entulhos e inservíveis
em cinco pontos da cidade. 

Recuperação de estrada
vicinal na via de acesso ao
condomínio Monte Verde

Mais um lixão removido.
Ação em terreno no P Sul
recolheu 57 toneladas de
lixo da região.

Construção de
estacionamento

na via P3/QNP 30
do P Sul

Reparos na
quadra

esportiva da
EQNM 23/25 de

Ceilândia Sul 



Uma antiga demanda da comunidade de
Planaltina foi atendida pelo GDF presente.
Com o auxílio da administração regional,
Polícia Militar do DF e a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o
Polo Norte retirou três antigos postos
policiais, dois no Bairro Estância e um na
Avenida Independência.

O Deck Sul recebeu nova força-tarefa de limpeza e manutenção. Pela sexta
vez neste ano foi feita uma grande operação de melhorias no local, que fica
nas margens do  Lago Paranoá. O Polo Central Adjacente I contou com
atuação da Novacap, Detran, Vigilância Ambiental e SLU para os serviços de
sinalização do estacionamento, pintura de meio fio, substituição de placas,
retirada de descartes na vegetação às margens da orla do Parque, 
 roçagem, poda, desratização, aplicação de inseticida com o fumacê, pintura
dos bancos, lavagem dos banheiros e das quadras. 



DF
Sanear

Equipe Sanear DF



Sanear-DF limpa e higieniza quadras do SCS
As ações do Sanear DF foram concentradas na desinfecção e higienização das
escolas da rede pública. Iniciadas no dia 27 de julho, 99,56% das unidades
receberam as equipes da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF.
Até o último dia 14, das 686 escolas, 684 receberam a limpeza com hipoclorito
de sódio. A iniciativa visa assegurar um retorno seguro das atividades
presenciais.
“A parceria entre a Secretaria de Saúde e as regionais de ensino possibilitou a
ampliação da rede de prevenção à covid-19 nas escolas públicas. Isso
viabilizou que o programa Sanear DF, desenvolvido pela Secretaria das
Cidades, alcançasse mais uma meta fixada pelo governador Ibaneis Rocha”,
destacou o secretário executivo das Cidades, Valmir Lemos de Oliveira.

99% das escolas já foram higienizadasSanear DF



Sanear
Dengue

 Foto: Ascom Águas Claras



De 1 a 15 de agosto, o Sanear Dengue esteve
em nove regiões administrativas: Taguatinga,
Paranoá, Águas Claras, Lago Norte, Jardim
Botânico, Lago Sul, Guará, Vila Planalto,
Samambaia e São Sebastião. Em Taguatinga, a
ação ocorreu duas vezes, dias 3 e 12.  No total,
5.163 imóveis e 29.110 depósitos foram
inspecionados. Destes, 587 locais de possíveis
criadouros do mosquito Aedes aegypti foram
tratados.
De acordo com último boletim epidemiológico
de dengue da Subsecretaria de Vigilância à
Saúde da Secretaria de Saúde do DF, para os
coeficientes de incidência dos casos prováveis,
o Distrito Federal está com alta incidência em
30 regiões administrativas - Cruzeiro, Lago
Norte, Plano Piloto, Varjão do Torto,
Candangolândia, Estrutural, Guará, Núcleo
Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo, Riacho
Fundo II, SIA, Jardim Botânico, Itapoã, Lago Sul,
Paranoá, São Sebastião, Fercal, Planaltina,
Sobradinho, Sobradinho II, Brazlândia,
Ceilândia, Águas Claras, Recanto das Emas,
Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Gama e
Santa Maria.

Águas Claras

Dia 5, em Águas Claras,
733 imóveis e 2.856
depósitos foram
inspecionados.

Ao todo, 1.105
imóveis foram
inspecionados nas
quadras QE 38 e
QE 46, no dia 11
de agosto.

Guará

29.110 depósitos foram inspecionados de 1 a 15 de julho



Máscaras
A ação de combate à Covid-19, por meio da distribuição de máscaras, continua
sendo feita de forma integrada pelos órgãos do GDF. De 1º a 15 de agosto, a
equipe da SEGOV, coordenada pelos servidores Bete Guilherme - chefe da Unidade
de Projetos Especiais, e Jânio Pinto Ribeiro - assessor especial mais conhecido
como Ribeiro, esteve em Planaltina, Paranoá, Sobradinho, Sobradinho II, São
Sebastião, Santa Maria, Guará, Ceilândia, W3 Sul, Eixão Sul e Norte, Pontão do Lago
Sul, Samambaia. No período, foram entregues 23.500 unidades à população.
De acordo com o Secretário de Governo, José Humberto Pires, a hora da
conscientização já passou. “Estamos na hora de corrigir as distorções de
comportamento em relação à abertura das atividades econômicas e uso de
máscara e um órgão sozinho não dá conta de fazer. Por isso temos toda a
integração”, afirma. Desde o início da pandemia, a pasta já distribuiu mais de 1,3
mil máscaras e, agora, atua de forma estratégica em áreas mais sensíveis.

Entrega de máscaras na Feira de São Sebastião



Até o dia 30 de agosto, as pastas vão distribuir
14.500 máscaras de tecido durante visitas a 20
feiras do Distrito Federal e do Entorno. A
parceria foi feita com a equipe do Feira Legal e
acontece em virtude das comemorações dos 14
anos da Lei Maria da Penha e do Agosto Lilás –
mês de conscientização, em todo o país, sobre a
importância da prevenção e do enfrentamento
da violência de gênero. Também, a equipe da
Subsecretaria de Promoção das Mulheres, da
SMDF, estará à disposição para orientar e
acolher as mulheres que precisarem de
informações sobre como buscar ajuda em caso
de sofrerem violência doméstica.
 

No final de semana de 8 e 9 de agosto aconteceu uma ação integrada
envolvendo a Secretaria de Governo, DF Legal e a Secretaria de Esporte e Lazer
no Pontão do Lago Sul, visando conscientizar os visitantes sobre os riscos de
infecção pelo coronavírus. No período da tarde, representantes das três pastas
abordaram frequentadores e falaram sobre a importância do uso da máscara
para evitar a transmissão da doença.   Nos dois dias foram entregues seis mil
máscaras no local.

Agosto Lilás
SEGOV e a Secretaria da Mulher promovem ação

especial junto às feirantes do DF

Entrega na Feira de
Confecções de Planaltina.

A ação já foi feita nas Feiras Modelo
de Sobradinho, Permanente de
Sobradinho II, de Confecções de
Planaltina, dos importados de
Taguatinga e Permanente de
Brazlândia. No dia 14, o trabalho foi
na  festa da Goiaba em Brazlândia.



Feiras



Em breve as comunidades de
Candangolândia, Gama e Riacho Fundo
poderão perceber a diferença nas feiras
permanentes das três cidades. É que a
Novacap iniciou a execução do projeto que
visa pequenos reparos nos locais, como
troca de pisos, reforma dos banheiros,
limpeza e desobstrução de calhas, entre
outros.
No último dia 12, o subsecretário de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades,
Alexandre Yanez, esteve nas três feiras, em
companhia da equipe da Novacap, para
acompanhar o andamento das reformas.  

Obras de manutenção avançam nas Feiras da
Candangolândia, Gama e Riacho FundoFeira Legal

Na Candangolândia, equipes trabalham
na reforma dos estacionamentos e da
rede de esgoto, e na construção de
calçadas com acessibilidade. O
alambrado da feira será substituído.
Também, será realizada a manutenção
das redes de drenagem e elétrica
existentes, do piso de granitina e da
pintura da estrutura. 

Na feira do Galpãozinho, localizada em
frente à rodoviária do Gama, os
trabalhos de construção da rede de
drenagem pluvial estão sendo feitos. O
local também terá um novo piso,
calçadas com acessibilidade e uma
nova comunicação visual organizada
por platibanda.



Uma parceria feita entre a Secretaria de Estado de Governo, Novacap e BRB, no
âmbito do Programa Feira Legal, permitirá benfeitorias como paisagismo;
pintura da fachada externa, dos boxes e dos bancos; troca de telhado; e outras
ações que vão dar um novo visual para a feira. O objetivo do governo é propiciar
um ambiente agradável e bonito para os feirantes e frequentadores do local,
além de valorizar o tradicional ponto turístico da capital. 

A feira da Torre de TV está sendo revitalizadaFeira Legal

No Riacho Fundo I já foram finalizadas as obras na parte externa, calçadas com
acessibilidade e uma praça de convivência. Agora, os serviços internos foram
iniciados com a construção de dois banheiros com acessibilidade e a troca dos
alambrados, que não estão mais funcionais. Após concorrência pública, serão
realizados, também, os serviços de troca do telhado e revitalização do piso.



Subprograma do GDF Presente, Buraco Zero tem o objetivo de recuperar 100% da
malha viária do Distrito Federal. Para dar agilidade à iniciativa, a SEGOV criou um
sistema georreferenciado para catalogar os buracos de todas as vias nas regiões
administrativas. Nele, servidores cadastram com foto o ponto exato que necessita
de reparo.
Desde que o sistema de mapeamento foi criado, em janeiro de 2020, já foram
cadastrados 13.965 buracos, dos quais mais de 9.800 foram tapados pelas equipes
da Novacap, DER e administrações regionais, nas conhecidas ações “tapa-buraco”. 

Quase 10 mil buracos tapados no DF

Lançado no último dia 30, o e-Cidades avança a cada dia em número de protocolos.
De 1 a 15 de agosto, a funcionalidade do aplicativo e-GDF recebeu 199 demandas
de cidadãos interessados em algum tipo de serviço prestado pelas administrações
regionais. 
Até o momento, o item "limpeza, conservação e manutenção" está na frente no
número de pedidos feitos pelo e-Cidades. São 101 demandas. Em seguida, vem
solicitações sobre programas sociais/bolsas sociais  e de informações internas, com
11 protocolos cada. 

Buraco Zero

e-Cidades Desde o lançamento, sistema recebeu 238 pedidos



É tempo de ação!
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Foto: Força-tarefa preparada para entrega de máscaras na 
Feira Permanente de São Sebastião


