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POLO CENTRAL

✔  298 toneladas recolhidas de entulho 
✔ 191 toneladas retiradas de galhos   
✔ Limpeza de 204 bocas de lobo
✔ Retirada de três toneladas de lixo das bocas de lobo
✔ 22.400 toneladas de massa asfáltica no Buraco Zero

O reforço do Polo Central para a Administração
Regional do SIA foi nos serviços de manutenção de
poda de árvores, limpeza e desobstrução de bocas
de lobo, troca de postes de iluminação, roçagem,
pintura de meios-fios, tapa-buraco, limpeza geral e
troca de sinalizações. 

✔ 240 toneladas recolhidas de entulho 
✔ 12 toneladas de massa asfáltica taparam 30
buracos 
✔ 14 bocas de lobo reformadas e 24 limpas

Guará

SIA

No dia 28 de setembro, o mutirão
começou com limpeza e
desobstrução de bocas de lobo,
recolhimento de entulho e poda de
árvores. 

De 14 a 19 foram:

 Reconstrução de nove
faixas de pedestre no

primeiro dia de trabalho 

Implantação de poste para
substituição da antiga rede

De 21 a 25 foram:

SUDOESTE



POLO CENTRAL ADJACENTE I

✔ De 31.08 a 30.09 foi feita a limpeza de 832
bocas de lobo
✔Foram retiradas 141 toneladas de lixo das
bocas de lobo
✔ De 14 a 18.09 foram retiradas 112 toneladas de
entulho da região

Plano Piloto

Lago Sul 

O Polo Central Adjacente I deu continuidade à
limpeza e manutenção das bocas de lobo que
foram lavadas com jatos de caminhão pipa após a
retirada do lixo. A ação aconteceu na Asa Norte e
Noroeste.

Varjão

✔ De 18 a 24 foi feita ampla ação de poda e supressão
de árvores ao longo da Estrada Parque Dom Bosco
✔ Retirada de 18 toneladas de entulho em área verde
da QI 1 conj 01
✔ Com o apoio do Detran, as equipes fizeram nova
sinalização vertical no estacionamento da Paróquia
Nossa Senhora de Nazaré, na QI 1
✔ 80 toneladas recolhidas de entulho 

O GDF Presente chegou no Varjão em 25 de setembro e já
no primeiro dia de ação foram recolhidas 26 toneladas de
inservíveis descartados nas ruas e calçadas da cidade.

Revitalização de área verde da
UBS 16 com poda de árvores,
retirada de 15 toneladas de
entulho e recapeamento do

estacionamento com a
ampliação de vagas.



POLO CENTRAL ADJACENTE II

✔ Foram recolhidas 105 toneladas de corte de galhos,
inservíveis e restos de construção civil 
✔ Limpeza de 32 bocas de lobo
✔ Manutenção de 22 bocas de lobo com  troca de lajes
e meios-fios vazados
✔ Retirada de duas toneladas de lixo das bocas de lobo

✔ Troca de sinalização de todos os balões
✔ 370 toneladas recolhidas de entulho e inservíveis 
✔ Instalação de 41 placas de sinalização vertical, reforçando a
sinalização para carros e pedestres
✔ Mais de 200 faixas irregulares foram retiradas de canteiros,
balões e calçadas
✔ Limpeza de 32 bocas de lobo da quadra 7, das quais foram
retiradas seis toneladas de lixo, material orgânico e até pneus
✔ 40 meios-fios vazados e canaletas

Arniqueira

Park Way

Balanço das ações:

Para comemorar seu primeiro aniversário em 1º de
outubro, Arniqueira recebeu uma série de cuidados
do GDF Presente.  

De 21 a 25 foram:

✔ Recuperação de estacionamentos e a construção de
rampas de acessibilidade na Avenida Central
✔ Desobstrução de galerias de água no Setor de Placa da
Mercedes
✔ Instalação de manilhas para o escoamento da água da
chuva na Vila Nova Divineia
✔ 2,5 toneladas de entulho foram retiradas do Setor de
Indústria Bernardo Sayão

Núcleo Bandeirante



POLO SUL

O Polo Sul manteve frentes de trabalho no Riacho Fundo, área rural do Recanto das
Emas e no Gama. No Riacho Fundo, além das operações tapa-buracos, as equipes
recolheram inservíveis, como móveis velhos, e entulho das ruas; fizeram a manutenção
em estradas rurais; irrigação dos canteiros; limpeza das áreas verdes; serviços de
roçagem e capinagem; podas preventivas na Avenida Sucupira; desobstruíram bueiros;
recuperaram calçadas; e instalaram meios-fios.

Riacho Fundo 

Gama

✔ 12 toneladas retiradas de entulho no Riacho
Fundo
✔ 213 toneladas retiradas de entulho em Água
Quente, região administrativa do Recanto das
Emas
✔ 16 toneladas de massa asfáltica na operação
Buraco Zero no Gama

De 14 a 18 foram:

Recolhimento de lixo verde
em Riacho Fundo

O Polo Sul trabalha em operações tapa-buracos, prioridade da administração regional do
Gama desde agosto, bem como na limpeza e na recuperação de bocas de lobo. Poda de
árvores também está entre as ações que acontecem até o dia 3 de outubro.

Poda de árvores na
Avenida dos Pioneiros Limpeza de bueiros  Buraco Zero

✔ Na primeira semana de trabalho foram usadas 74 toneladas de massa asfáltica
em tapa-buraco
✔ Foram retiradas 380 toneladas de entulho 
✔ Limpeza de 73 bueiros em duas avenidas do Setor Sul
✔ Nas últimas semanas foram limpas 258 bocas de lobo nas vias principais e pontos
de inundação da cidade, com a retirada de mais de 5 toneladas de lixo



POLO NORTE
Fercal

Planaltina

Em 23 de setembro, o Polo Norte chegou  para mais
15 dias de trabalho em Planaltina. Patrolamento e
ajustes de estradas rurais, retirada de entulho, tapa
buracos, limpeza de bocas de lobo, podas de árvores,
manutenção e ajustes em galerias de águas pluviais e
roçagem são alguns dos serviços para execução.

Colocação de meios fios
na quadra 18 

✔ Na operação Buraco Zero foram
utilizadas 10 toneladas de massa
asfáltica
✔ 194 toneladas retiradas de entulho 
✔ Preparo do terreno para  colocar  a
placa com nome da cidade, nas margens
da DF 150

 Limpeza de bocas de Lobo
na Avenida Independência 

De 16 a 22 foram:

Foi feita grande ação de limpeza na Fercal.
Houve retirada de entulho da área onde será
construída a Futura Biblioteca Pública do
Bairro Loubeiral, do transbordo irregular na
comunidade Bananal, além de outros locais.
Também teve retirada de galhadas na
Comunidade Boa Vista e lavaram praças e
pontos de encontro comunitários (PECs).

Construção de galeria de
águas pluviais como
acabamento e finalização da
nova rua de pavimento de
bloquetes na chácara 06,
Comunidade Rua do Mato.

✔ 171 toneladas de massa asfáltica no Buraco Zero
✔ Foram retiradas 612 toneladas de entulho

Limpeza e retirada de entulho
no Vale do Amanhecer

De 23 a 30 foram:



POLO LESTE
São Sebastião

Jardim Botânico

Tapa-buraco no 
Residencial do Bosque

Reparos na estrada rural do
Capão Comprido com
nivelamento, brita e instalação
de um sistema de drenagem
de água pluvial. O serviço vai
garantir a fluidez na
mobilidade dos 18 mil
moradores da área.

Manutenção das 
bocas de lobo

✔ De 11 a 18 de setembro foram usadas 96
toneladas de massa asfáltica na operação
Buraco Zero.

O GDF Presente
começou com as
benfeitorias no
Itapoã dia 28 de
setembro. 

Recuperação das estradas 
do bairro João Cândido

Colocação de manilhas para
melhorias no bairro Itaipu

✔ Limpeza de calhas e
manutenção de bocas de lobo
na Avenida do Sol
✔ Recolhidas 103 faixas
instaladas irregularmente
✔ Recuperação da rua Caminho
da Mata, uma estrada de terra
de 1,5 km que cruza os
condomínios
 ✔ Recolhidas 86 toneladas de
entulho

Ações de 21 a 25:

Itapoã

Pintura do piso da quadra de
esportes da DF-250 Limpeza de bocas de lobo



POLO OESTE

✔Aterro de ponte do DER no núcleo rural Jatobazinho
✔ Pavimentação asfáltica entre o Setor Veredas e o Hospital Regional de Brazlândia 
✔ Melhoria das estradas rurais
✔ Retirada de entulhos em vários locais
✔ Poda de árvores

Nova pavimentação na quadra 7
do Setor Tradicional

Brazlândia

Revitalização na orla do
Lago Veredinha

Construção de calçada com
acessibilidade em

Capãozinho 3

Ações de 11 a 18:

Taguatinga

 Buraco Zero QNM 34 

Construção de calçada 
na QNC 1

O GDF Presente chegou em
Taguantinga no dia 21. A meta
de tapar todos os buracos da
cidade foi acompanhada de lista
de benfeitorias para execução.

✔ Roçagem e poda de árvores
✔ Limpeza de entulho e recolhimento de
inservíveis
✔ Reforma de pracinhas, parquinhos e
quadras
✔ Manutenção e limpeza de bocas de lobo



    POLO RURAL 
Ações de 14 a 25 de setembro

Em tempos de Covid-19 e com as chuvas
previstas para outubro, período em que
aumentam os focos da dengue, a lavagem e a
sanitização das paradas de ônibus têm se
intensificado nas ações do GDF Presente em
várias regiões administrativas. 
Em Sobradinho, 50 paradas dentro da cidade e
nove na BR-020 passaram por uma faxina geral.
Em Águas Claras, a ação englobou 20 paradas
de ônibus nas avenidas Castanheiras,
Araucárias, Vereda da Cruz e Pau Brasil. Outras
cinco, na Avenida Copaíba, recebem o trabalho
a partir do dia 1º de outubro.
No Park Way, foi feita a Limpeza de todas as
paradas de ônibus e dos PEC's das quadras 3, 5,
25, 26 e 28.

✔  210,7 km de patrolamento
✔  214 viagens para encascalhamento 
✔  12 bolsões
✔ 869 bigodes
✔ 6 km de roçagem mecânica 
✔ 4,8 Km de roçagem manual

Higienização Mais de 80 paradas de ônibus limpas

Manutenção
 da DF 100

Na Candangolândia, as 15 paradas
de ônibus e os sete PECs também
já foram contemplados com a
força-tarefa.

Com informações da Agência Brasília

Conserto na barragem do
Rio Imbiriçu, na bacia do

Rio Preto



Os Polos do GDF Presente uniram-se em força-tarefa para tapar todos os buracos das
três cidades com maior necessidade de recuperação da malha viária. Eles cederam
maquinários e mão-de-obra para ajudar o Polo Oeste na operação emergencial em
Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Cada cidade ficou com cinco equipes que trabalham
simultaneamente. O mutirão recebeu também o apoio da  Novacap, Administração
Regional de Sol Nascente e empresas terceirizadas. 

Buraco Zero  Mutirão em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia

Taguatinga - QSF 1

Samambaia Sul  
QR 406 CSC 1 

 Ceilândia - EQNN 23/25

De 21 a 25 de setembro, 151 toneladas de massa
asfáltica foram usadas para tapar 417 buracos em
Taguatinga. A quantidade corresponde a  quase 30%
dos 1,4 mil pontos mapeados pela administração
regional da cidade. Os esforços se concentraram nas
quadras QNL, QND e na M Norte, em Taguatinga Norte,
e na QSF, em Taguatinga Sul.

Mais de 600 buracos foram tapados em Samambaia.
Em pouco mais de uma semana, 200 toneladas de
massa asfáltica foram aplicadas na operação Buraco
Zero em diversos endereços da cidade.

Cerca de 40 toneladas de massa asfáltica estão sendo
utilizadas, por dia, nos reparos. Equipes da
Administração de Ceilândia, em parceria com a Novacap
e o GDF Presente, estão em pontos diferentes da cidade
realizando a manutenção asfáltica de ruas e avenidas.
Na última semana, a operação Buraco Zero tapou mais
de 560 buracos em toda a região.



O chefe do Executivo esteve no local no último dia 26, acompanhado do vice-
governador, Paco Britto, do secretário de Governo, José Humberto Pires, e da
administradora regional do Guará, Luciane Gomes Quintana.
A reforma no telhado é aguardada há 20 anos pelos 700 feirantes. Com custos de R$ 5
mil e trabalho executado por equipes próprias do GDF, a intervenção iniciada tem
previsão de durar uma semana. Apesar de ser paliativa, é eficaz e já serve como
preparação para uma reforma mais ampla da feira, prevista para começar em janeiro de
2021.
Além da recuperação completa dos 13 mil metros quadrados de telhado, o pacote de
intervenção na feira inclui construção de mezaninos para todas as bancas, reformas nos
banheiros e nas instalações elétricas. 
As obras que serão executadas fazem parte do programa Feira Legal e estarão sob
responsabilidade da Novacap. 

Feira Legal Governador Ibaneis anuncia revitalização
da Feira do Guará

A feira do Guará é a quarta a ser contemplada pelo programa Feira
Legal. A unidade do Riacho Fundo foi a primeira a ser reformada e
atualmente o programa opera nas unidades da Candangolândia e do
Gama.

A reforma na Feira do
Guará já está em
andamento. Menos de
uma semana depois de
o governador Ibaneis
anunciar aos
comerciantes e feirantes
que o local seria
revitalizado, técnicos da
Novacap já iniciaram a
aplicação do material
para impermeabilização
do telhado da estrutura.



Sucupira ganha novo asfalto

Com a aplicação de massa asfáltica nos quase
dois quilômetros das vias, teve início a etapa
final do recapeamento na Avenida Central da
Colônia Agrícola Sucupira. Entre os serviços, foi
realizada a imprimação asfáltica, que consiste
na aplicação de revestimento sobre a superfície
das vias. O trabalho visa conferir coesão
superficial, impermeabilização e permitir
condições de aderência antes da pavimentação
final ser executada.
O recapeamento beneficiará cerca de 15 mil
pessoas diretamente. 

Todos os buracos mapeados pela Ouvidoria ou informados via WhatsApp foram
tapados pela Administração Regional do Riacho Fundo no mês de setembro. O
pedido é um dos campeões no ranking da população.
Desde o início de agosto, a equipe da Divisão de Obras da Administração intensificou
a recuperação das vias na região administrativa. No total foram tapados 187
buracos, com a utilização de 25,7 toneladas de massa asfáltica.

Cidades Riacho Fundo zerou as demandas de tapa-buraco  

Esta é a primeira vez que a região ganha asfalto novo em 30 anos

Fotos e texto: Ascom Riacho Fundo



Dia 21 de setembro é comemorado o "Dia da
Árvore". A data foi celebrada pela Administração
Regional de Taguatinga com o plantio de 10 mudas
de ipês de diversas cores na EQNL 19/13 de
Taguatinga Norte, quadra que vem recebendo
benfeitorias e revitalização.
O Administrador Regional de Taguatinga, Renato
Andrade, recebeu o Secretário de Governo, José
Humberto, para participar da iniciativa que teve o
objetivo de conscientizar a população sobre a
importância de preservar o meio ambiente e a flora.

Os moradores da Chácara 86 do Trecho 3 do Sol
Nascente/Pôr do Sol têm mais um motivo para
comemorar. O Governo do Distrito Federal em
conjunto com a Administração Regional da cidade
e a Novacap concluíram em apenas um dia a
desobstrução de uma rua que antes era sem saída.
Na época das chuvas as casas ficavam alagadas,
pois não havia escoamento livre da água. Os
moradores pediram durante 15 anos a
desobstrução da rua e finalmente tiveram o
pedido atendido.

A região administrativa do Park Way abriga reservas ecológicas e
importantes recursos hídricos e, por isto, tornou-se referência pela
preservação ambiental.
Nesse período de estiagem prolongada, a Administração Regional
fez campanha de conscientização nas redes sociais sobre o risco
de queimadas e colocou placas de advertência, “ Proibido queimar
podas” , em vários pontos da cidade.

Sol Nascente avança nas melhorias para a população 

Cidades Park Way defende causas ambientais 

Administração Regional de Taguatinga celebra Dia da Árvore 



74.692 depósitos inspecionados em setembroSanear Dengue

Durante o mês de setembro, a equipe do
Sanear Dengue passou por 14 regiões
administrativas com ações de combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
do vírus da dengue, zika e chikungunya.
No total, 20.883 imóveis e 74.692
depósitos - locais com possibilidade de
reprodução do mosquito - foram
inspecionados.
No tratamento dos depósitos foram
usados 7.302 larvicidas. 
O Sanear Dengue tem o objetivo  de
entrar 2021 sem nenhum caso
notificado das doenças.

Foto: Ação conjunta do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia e o Corpo de
Bombeiros vistoriou 1.291 imóveis no Condomínio Privé, no dia 23 de setembro

 “Não podemos cruzar os braços dia
nenhum. A dengue é uma doença
séria e por isso, as ações vão
continuar diariamente por todo o
ano. Daqui a pouco o período das
chuvas recomeça e precisamos estar
atentos, já que o Aedes aegypti
costuma desovar nessa época e há
grande proliferação”, afirma
Reginaldo Braga, gerente de campo
de vetores e animais peçonhentos
da Vigilância Ambiental.



Restaurantes comunitários, Centros de Referência de Assistência Social,
inspetorias de saúde, Agências do Trabalhador, postos do Na Hora, hospitais,
feiras e escolas são locais que têm recebido as ações do Sanear DF. 
Depois de ter percorrido todas as regiões administrativas, com foco em locais de
grande circulação de pessoas e espaços públicos, as ações do projeto estão
direcionadas a órgãos públicos e áreas de convívio comum. 
No mês de setembro, 273 locais foram sanitizados.  

Sanear DF Sanitização continua em locais públicos

Higienização na Fábrica Social Anexo do Buriti
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