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PONTOS TURÍSTICOS GANHARAM ATENÇÃO ESPECIAL NA SEMANA DA
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Foto: Polo Oeste - limpeza, manutenção e
restauração de bocas de lobo na QR 431 de
Samambaia. Preparando a cidade para o período
chuvoso.



GDFPresente
Foto: Polo Leste na obra de instalação de cabos da iluminação do trecho 

que liga o Itapoã à Rota do Cavalo



POLO CENTRAL

Cerca de 60 toneladas de entulho
foram retiradas na primeira
semana de setembro no Cruzeiro. 
A força-tarefa também realizou
podas de árvores na SRES Área
Especial. No Cruzeiro Velho teve
trocas de placas de endereço nas
quadras 8 e 10 e a recuperação da
sinalização horizontal. Cruzeiro
Novo recebeu limpeza dos passeios
públicos na SHCES quadras
101/105.

Cruzeiro

SCIA/Estrutural

A manutenção chegou a toda a galeria de águas
pluviais com a limpeza e desobstrução de 300
bocas de lobo nas quadras 4, 6, 8, 10 e 12 e no
Cruzeiro Center. Dezenas de grelhas de concreto
que estavam quebradas foram substituídas. 

O foco foi limpar as vias públicas e evitar os problemas como o acúmulo de lixo e sujeira
nas entradas das galerias pluviais e bueiros. Foi feita desobstrução de 133 bocas de lobo
em diversos endereços do Setor de Oficinas, Setor Oeste e da Cidade do Automóvel.

Mais de 130 toneladas de entulhos,
restos de poda e inservíveis foram
recolhidas na região.



POLO CENTRAL ADJACENTE I
Lago Norte

Plano Piloto

Operação Buraco Zero na
MI04 e ML04. Foram
usadas três toneladas
para fechar 23 buracos.

Recapeamento da 
MI07 e ML 07

Retirada de 80 toneladas de
entulho da Granja do Torto

Durante a semana foram usadas 6.570 toneladas de massa asfáltica na operação Buraco
Zero. Além da quantidade de lixo recolhido na Granja do Torto, foram retiradas das ruas
do Lago Norte 96 toneladas de entulho. 

Três buracos que estavam formando pequenas crateras
foram tapados pela equipe do GDF Presente no balão da
Emater, próxima à Secretaria de Agricultura,
Agropecuária e Abastecimento, na Asa Norte. Na via do
Setor de Áreas Isoladas Norte foi utilizada 1,5 tonelada de
massa asfáltica.

As equipes do Polo
chegaram no Plano Piloto no
dia 3 de setembro. Até o dia
11 foram retiradas da região
126 toneladas de entulho.
Na operação Buraco Zero
foram usadas 3.2 toneladas
de massa asfáltica. 

Assim como em todo o DF, foi realizado mutirão de
limpeza e revitalização nas galerias de águas pluviais.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

A equipe seguiu firme nos preparativos para a temporada de chuva. Fez limpeza de 70
bocas de lobo, troca de oito lajes e de oito meios-fios vazados. Um caminhão-pipa
passou nas ruas para diminuir a poeira, já que a cidade passa por uma série de obras de
pavimentação asfáltica.

Vicente Pires

Obra em andamento na
galeria de águas pluviais

Águas Claras

Limpeza das paradas

Limpeza e recolhimento
de entulho na Avenida
Vereda da Cruz

Pintura e lavagem das 112 faixas de pedestres; retirada de entulho, inservíveis e restos de
podas; limpeza de bocas de lobo, troca das lajes e de meios-fios vazados; irrigação em
vários pontos da cidade; limpeza das paradas de ônibus e calçadas foram ações de 4 a 11
de setembro.

Limpeza das bocas de lobo
na Avenida Gravatá



POLO SUL

Na região de Água Quente, o
Polo Sul limpou uma grande
área que margeia a Rodovia DF-
190. Quatro caminhões
recolheram 40 toneladas de lixo
como restos de construção civil,
pneus e podas de árvores. Uma
entrega para a população foi o
término da construção do
estacionamento ao lado da feira.

Recanto das Emas 

Riacho Fundo II

33.93 toneladas de
massa asfáltica

109.46 toneladas de
entulho recolhido

Nos conjuntos 5/6 e 6/7 da QN 18 dois quebra-molas
foram construídos com três toneladas de massa asfáltica.

Limpeza de galhas no canteiro

Poda de árvores e retirada de galhos na quadra 1
do conjunto 7. A ação aconteceu em outros locais.

De 8  a  11 de setembro, uma mega operação de limpeza retirou 275 toneladas
de entulho e inservíveis da cidade. Na operação Buraco Zero foram usadas 14
toneladas massa asfáltica. A área rural de Sucupira recebeu um caminhão pipa
que espalhou água para minimizar os efeitos da seca.



POLO NORTE
Na primeira semana de
setembro, o Polo Norte
retirou 480 toneladas de
entulho e oito de inservíveis e
galhadas. Na melhoria das
pistas foram usadas 14
toneladas de massa asfáltica.
O trabalho teve ainda poda de
árvores.

Sobradinho

Foi iniciada a manutenção das canaletas, capina e
reposicionamento das manilhas da galeria de águas pluviais
na Rua da Igrejinha, na Vila Residencial do Núcleo Rural
Córrego do Arrozal. Será um trabalho em duas etapas. A
manutenção e ajustes serão realizados pelas Administrações
de Planaltina e Sobradinho com apoio do Polo Norte.

Sobradinho

Sobradinho II Reparo das tampas e limpeza da
galeria de águas pluviais do
cemitério até a lagoa Canela de
Ema. O mutirão terminou com a
limpeza de 176 e a recuperação
de 14 bocas de lobo.

Capina, limpeza e nivelamento
do solo para o plantio de grama
nos balões no centro de
Sobradinho II. Ao final foi
executado o plantio de grama e
irrigado com o caminhão pipa.

Em Planaltina, o Polo Norte fez manutenção e limpeza em 18 conjuntos de
galerias de água pluviais na Vila Buritis. Outras quatro foram recuperadas.

A ação de limpeza na cidade
resultou em 660 toneladas de
lixo recolhido e na aplicação
de 60 toneladas de massa
asfáltica. Além disso, teve
patrolamento e ajustes de
vias sem pavimentação,
limpeza de bacias de
contenção, e construção de
saídas de águas pluviais no
trecho entre o Pólo de
Cinema até o Condomínio
Vila Rica. 



POLO LESTE
Itapoã

Paranoá

Construção de calçada no
condomínio Del Lago

Os cuidados na região administrativa incluíram sinalização das avenidas, limpeza de bocas
de lobo, podas de árvores e mutirão de limpeza. Três placas sinalizando a proibição de
jogar lixo foram instaladas na avenida que margeia a área do residencial Itapoã Parque. 

Manutenção de
meios-fios252 toneladas de entulho

recolhido da cidade

Após a obra de pavimentação da pista que liga a Rota do Cavalo (DF-440) ao Itapoã e
a Sobradinho, foi iniciada a obra de instalação de iluminação pública. 73 postes de
aço ao longo da via vão beneficiar cerca de 300 mil pessoas.

No período de 4 a 11 de setembro no Paranoá, o Polo Leste usou 16 toneladas de massa
asfáltica para recapeamento das vias e recolheu 99 toneladas de entulho. Teve várias
frentes de trabalho como limpeza e reposição de tampas de bocas de lobo.

Retirada de entuho de aterro
em Jardins Mangueiral para
construção de calçada

Nivelamento de campo
de futebol

Limpeza de boca de
lobo



POLO OESTE
Samambaia

A rua da Unidade Básica de Saúde (UBS) 11, na
quadra 831, foi revitalizada com um reforço na
sinalização horizontal. Além da pista, o Detran-DF
pintou faixas de pedestres. O SLU também
renovou a pintura dos meio-fios. O GDF Presente
colaborou na limpeza da UBS.

O mutirão em Samambaia começou no dia 28 de
agosto e se estendeu até 11 de setembro. Poda
árvores, limpeza de bocas de lobo, retirada de
entulho e de faixas, tapa-buraco, sinalização
horizontal, roçagem foram ações em toda a
região administrativa.

Retirada de entulho em vários pontos
de Samambaia Sul e Norte

A manutenção de bocas de lobo foi feita em vários
pontos de Samambaia Sul.  As intervenções seguem
a estratégia de aproveitar o período de estiagem
visando preparar o Distrito Federal para a próxima
temporada de chuvas, de maneira a evitar os
prejuízos com alagamentos e inundações.

Buraco Zero

Em Samambaia Sul foram:
✔ limpeza de 70 bocas de lobo 

✔ reposição de 10 meios-fios vazados 
✔ reposição de 08 tampas de bocas de lobo

Em Samambaia Sul e Norte:
✔ retirada de 1.700 toneladas de entulhos

✔ aplicação de 52 toneladas de massa asfáltica



    POLO RURAL 
Ações de 1º a 11 de setembro
✔ 95,4 km de patrolamento
✔ 108 viagens de encascalhamento 
✔ 37 bolsões
✔ 347 bigodes
✔ 3 km de roçagem

O Polo Sul também manteve equipe no Gama
trabalhando para recuperar as vias da cidade. 
De 08 até 11, usou 90 toneladas de massa
asfáltica em vários locais mapeados pela
Administração Regional.

Além de cumprir cronograma de ações do GDF
Presente em Vicente Pires e Águas Claras, o Polo
Central Adjacente II manteve equipe em Arniqueira
para atender a demanda de buraco zero. Durante
a primeira semana de setembro foram 18.56
toneladas de massa asfáltica destinadas à
recuperação das vias em vários trechos do Areal e
do Setor Habitacional Arniqueira.

Cidades Buraco Zero: meta é recuperar toda 
malha viária do DF

Serviço de roçada
manual  

Rodovia - DF 430

Reconformação do leito estradal  
Rodovia - DF 001 



Pontos turísticos ganharam atenção especial na
Semana da Pátria

O Polo Central Adjacente 1, com o apoio da
Administração do Plano Piloto, intensificou a
limpeza de monumentos na área central de
Brasília. As estruturas do Teatro Nacional
Cláudio Santoro, do Museu Nacional, do
Clube do Choro e do Memorial dos Povos
Indígenas foram lavadas. Os espelhos
d’água em frente ao Palácio do Buriti
também foram revitalizados.

Lavagem geral do teto do
Teatro Nacional 

GDF Presente faz limpeza em um dos símbolos
postais mais visitados da cidade: a Catedral

 Lavegem geral no teto de vitrais

Mais de 24 mil litros d’água e o empenho de oito homens – parte deles especialista
em rapel – foram empenhados na lavagem dos vitrais da Catedral Metropolitana de
Brasília. A limpeza interna da estrutura foi necessária depois que um pássaro se
alojou no interior da igreja. A última lavagem dos vitrais foi feita no segundo semestre
de 2019, em uma iniciativa da própria Cúria Metropolitana de Brasília.

Área interna recebe limpeza



O dia 11 de setembro foi de comemoração para
15 empreendedores da rodoviária de
Planaltina: eles receberam a permissão para
ocupar os espaços públicos e exercer suas
atividades comerciais. A entrega dos termos de
ocupação aconteceu na Administração Regional
da cidade.
Dos 15 termos entregues, oito foram de
renovação da permissão de uso e sete para
novos permissionários. Ao todo, a rodoviária de
Planaltina possui 59 lojas para destinação
comercial. A previsão é de que até final de
setembro todos os permissionários recebam o
termo autorizando a ocupação.
O secretário de Governo, José Humberto Pires,
afirmou que o dever da pasta é regularizar a
ocupação dos mobiliários urbanos como as
feiras, quiosques, terminais rodoviários. “Todo
o lugar que tiver um cidadão trabalhando, nós
queremos que ele trabalhe regular, desenvolva
sua atividade, gere sua renda. Esse é o nosso
trabalho", assegurou para os permissionários
presentes. 

Comerciantes recebem autorização para exercer atividade na
rodoviária de Planaltina

A entrega dos termos para ocupação dos
espaços nos terminais rodoviários é fruto de
trabalho conjunto das Secretarias de Governo
e de Mobilidade. 

                Regularização

A Secretaria Executiva das Cidades tem feito
intenso trabalho para dar encaminhamento a
inúmeros processos visando regularizar a
ocupação dos espaços públicos nas 33
regiões administrativas. As autorizações
abrangem atividades comerciais em bancas
de feiras, shopping populares, quiosques e
terminais rodoviários.
“Não vamos transferir responsabilidades a
quem quer seja e vamos regularizar todos os
permissionários aptos nesta gestão, disse o
secretário Executivo das Cidades, Valmir
Lemos. 
Desde que começou o processo de
regularização em 2019, a Secretaria de
Governo já concedeu 244 termos de
ocupação para permissionários em todo o DF, 



Desde 24 de agosto, a Polícia Militar do
Distrito Federal instalou na Rodoviária do
Plano Piloto um Centro Integrado de
Comando e Controle Móvel que auxilia no
monitoramento do local. A estrutura
possui dez telas que recebem imagens, em
tempo real, das 45 câmeras de
videomonitoramento instaladas nas
plataformas superior e inferior da
Rodoviária, Conic e Conjunto Nacional. São
duas salas, refrigeração, gerador próprio,
banheiro e cozinha para os quatro policiais
que atuam ali, dois para monitorar as telas
e dois para lavrar  termos circunstanciados,
em turnos de 12 horas diárias.
O centro integrado faz parte do projeto de
videomonitoramento da Secretaria de
Segurança Pública com a participação da
PMDF  e  da  administração da Rodoviária,  

Acessibilidade: dois elevadores exclusivos para
portadores de necessidades especiaisRodoviária

Dos seis elevadores da rodoviária, cinco estão em pleno
funcionamento - três para uso social e dois para carga. A
boa notícia é que dois deles têm ascensoristas e são
exclusivos para pessoas com dificuldade de locomoção
como cadeirantes, gestantes, idosos.  O serviço é
disponível das 8h às 18h, todos os dias da semana. 

para restaurar a ordem pública no local,
um dos pontos mais movimentados do
DF. 
Com o auxílio das imagens em alta
definição captadas nas câmeras de
videomonitoramento, os policiais
conseguem identificar esconderijos de
armas e entorpecentes, além de coibir o
tráfico, o comércio ilegal e o transporte
irregular de passageiros.
O administrador da Rodoviária do Plano
Piloto, Josué Martins, agradece a
presença e o auxílio da PMDF na
manutenção do espaço e ressalta a
importância do trabalho conjunto.
“Sentimos que a população está feliz”,
avalia. “Na recepção da Administração,
já recebemos elogios de algumas
pessoas, e a associação dos
comerciantes mandou uma carta para a
gente parabenizando as ações que
estamos realizando aqui, junto com a
PMDF e todo o staff do governo.”

Informações da Agência Brasília



Após obra de reconstrução, espaço é entregue para
população 

Renovada, com acessibilidade
garantida a pessoas com mobilidade
reduzida, calçadas, pisos e
banheiros novos, paisagismo refeito.
Esta é a nova cara da Galeria dos
Estados, entregue no dia 15 de
setembro para as milhares de
pessoas que circulam diariamente
no local. 

Galeria dos Estados

Algumas lojas permanecem fechadas. Mas,
conforme o secretário de Governo José
Humberto Pires anunciou no evento, em
breve será lançada uma licitação para
ocupação total do espaço.

As obras de revitalização, nas quais
o GDF investiu mais de R$ 10
milhões, tiveram início depois do
acidente ocorrido em 6 de fevereiro
de 2018, quando parte da estrutura
cedeu. 
Em junho do ano passado, o
governador Ibaneis já havia
entregue parte da obra, liberando o
viaduto e beneficiando a passagem
de 120 mil veículos que trafegam
pelo Eixão diariamente.
Quando ele assumiu o governo do
DF, pouco mais de 20% das obras
estavam concluídas. Desta vez,
ocorreu a entrega da galeria, que
ganhou um novo centro de
compras, serviço e lazer. Para isso,
foram investidos R$ 5 milhões em
recursos e gerados 50 empregos
diretos e outros 150 indiretos.

Para a retomada do local, foram investidos
R$ 5 milhões e gerados 200 empregos

Fonte: com informações da Agência Brasília
Fotos: Vinícius de Mello / Agência Brasília



É tempo de ação!
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Fonte: Sanear DF na Unidade de Internação Feminina do Gama


