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1 MILHÃO DE MÁSCARAS DISTRIBUÍDAS.
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Ações Semanais



Máscaras

Foto: Equipe SEGOV/SECID



O combate ao coronavírus é prioridade
absoluta para o GDF. A força-tarefa visando
combater a covid-19 foi intensificada com
mais ações de distribuição de máscaras,
sanitização das cidades e orientações para
a população por meio de carro de som.
Desde o dia 4 de maio, quatro carros de
som percorrem, simultaneamente, as ruas
de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol,
Samambaia e Estrutural.
As quatro cidades são onde os casos
confirmados da doença avançam e, por
isso, recebem mais atenção do governo.

“Três pessoas ficam no carro de
apoio e entregam as máscaras sem
descer do veículo, para evitar o
contato”, explica o secretário
Executivo das Cidades, Fernando
Leite. Segundo ele, a mensagem
reforça a orientação para que a
população fique em casa e só saia
em caso de necessidade.

1 milhão de máscaras distribuídas em todo o DF
Foto: Ascom Ceilândia

Distribuição 
de máscaras nas
concessionárias

de automóveis do
SCIA/Estrutural.



Foto: Joel Rodrigues - Agência Brasília

Sol Nascente e Pôr do Sol
recebeu mais 15 mil máscaras
durante a semana. “Nós
entendemos que a
conscientização é o remédio
prioritário. Precisamos acudir
essa população e não tem
outro caminho”, disse o
administrador da cidade, José
Goudim Carneiro.

Atuação da SEGOV/SECID possibilitou a entrega de 1 milhão de máscaras
para moradores de todas as regiões admnistrativas do DF. 

Sol Nascente e Pôr do Sol

Nos dias 4 e 5, foram distribuídas
2,5 mil máscaras no JK Shopping,
onde há um posto de testagem

para Covid-19.

Ceilândia

No sábado (6) e domingo (7),
foram distribuídas cerca de

22.5 mil máscaras em
Ceilândia.



Somente na quarta-feira
(6) foram distribuídas 6

mil unidades nos Morros
do Sabão e Macaco, na

Expansão de Samambaia.
Riacho Fundo I

Planaltina
A distribuição de máscaras
ocorre ao mesmo tempo em
todas as cidades do DF.

Águas Claras

4.000 máscaras foram entregues
em todas as oito Unidades Básicas
de Saúde de Taguatinga, na tarde
do dia 5.



O governador Ibaneis tem sido pioneiro
e muito efetivo na definição de suas
políticas no sentido de proteger e
conscientizar o cidadão, mas a
população também tem que colaborar
fazendo sua parte”, afirma o secretário
de Governo, José Humberto.

Guará

Arniqueira

Desde 30 de abril, as
máscaras são distribuídas
para a população em todo
o DF.

Lago Sul
Cruzeiro

Plano Piloto



Sanear
DF

Foto: Ascom Santa Maria



Ações de sanitização seguem reforçadas nas regiões
administrativas
Foto: Ascom Recanto das Emas

Sanitização na Administração Regional e diversos
outros equipamentos e áreas da cidade.

Foram higienizados a Clínica da Família da Quadra 104, Unidade Básica de Saúde da Quadra
102, Gerência de Saúde e o Posto do SAMU da Quadra 101, restaurante comunitário,
Batalhão da PM, Conselho Tutelar, Coordenação Regional de Ensino, Administração Regional, 
 duas Unidades Básicas de Saúde e o Posto Policial no Setor Habitacional Água Quente, e a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Recanto da Emas



Ceilândia

Sanear DF foi em todas as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e nas estações de metrô
Furnas, Samambaia Norte e Samambaia Sul,
para realizar a higienização.

Candangolândia



Mais de 350 litros de hipoclorito de sódio foram
utilizados para desinfetar o terminal BRT de Santa
Maria, a feira central, paradas de ônibus, o restaurante
comunitário, a Administração Regional, o Batalhão de
Polícia Militar, as Unidades Básicas de Saúde, o
terminal rodoviário de Santa Maria Sul, além de praças
e avenidas.

Seguindo a proposta de prevenção contra a covid-19 nos órgãos
públicos, a sanitização também foi feita no Palácio do Buriti, na sexta-
feira (5). O Edíficio Anexo do Buriti também receberá a ação.



Sanear DF

CRONOGRAMA

Águas Claras - 08 e 09 de junho
Brazlândia - 10 de junho
Arniqueira - 11 de junho

Núcleo Bandeirante - 12 de junho

De 08 a 12 de junho



Sanear
Dengue

Foto: Eduardo Nunes  - Ascom São Sebastião



Fotos: Ascom das Administrações

O Governo do Distrito Federal passou a contar, desde o
dia 1º de junho, com o apoio das Forças Armadas no
enfrentamento ao mosquito da dengue. A ação
começou no Jardim Botânico.
Junto a servidores da Diretoria de Vigilância Ambiental
em Saúde (Dival), soldados da Polícia do Exército
iniciaram um trabalho de visitação às casas nos
condomínios daquela RA. 

Em São Sebastião, a ação de 36
agentes da vigilância ambiental e 14
bombeiros foi de:
- 707 imóveis inspecionados
- 147 imóveis tratados
- 2.814 depósitos inspecionados (locais
possíveis de acúmulo de água, como
ralos, bacias e piscinas)
- 258 depósitos tratados (locais que
podem acumular água, como ralos,
bacias, piscinas, etc.).

Foto: Ascom Jardim Botânico

Exército reforça enfrentamento à dengue

São Sebastião



Em dois dias de ações no Lago Sul e no Riacho Fundo I, as equipes do Sanear Dengue
inspecionaram 1.922 imóveis e localizaram 8.490 reservatórios com água limpa e
parada. Foi necessário fazer o tratamento focal, uma vez que 855 recipientes estavam
com larvas do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Riacho Fundo I

Lago Sul

Mais de 130 servidores
participaram de força-tarefa
contra o mosquito Aedes aegypti
no dia 1º,  no Riacho Fundo I. 

DF Livre de Carcaças
retirou 22 carros do

Núcleo Bandeirante e
São Sebastião nesta

semana. 
Desde janeiro, 337

veículos abandonados
foram retirados das

ruas do DF.



Sanear Dengue

Ceilândia - 08 de junho
Sol Nascente e Pôr do Sol - 09 de junho

Samambaia - 10 de junho
Sobradinho  - 12 de junho

CRONOGRAMA
De 08 a 12 de junho



GDF
Presente

Foto: Equipe GDF Presente



POLO CENTRAL

Ações

- 500 toneladas de lixo foram
recolhidas das vias públicas

- 24 toneladas de massa
asfáltica 

Poda de árvores, roçagem,
operação tapa buraco e
remoção de  entulho e

inservíveis

Guará



POLO CENTRAL ADJACENTE I

Ações

Manutenção e limpeza de
estacionamento do  Setor de Clubes Sul

Reposição dos meios fios
no balão do aeroporto 

- 188 toneladas de entulho 
removido

Tapa buraco no balão do
aeroporto

Desobstrução das canaletas e
bocas de lobo para não alagar

Lago Sul



POLO CENTRAL ADJACENTE II

Serviços de drenagem, pavimentação e
recolhimento de entulhos e inservíveis 

 Tapa buraco e remoção de
pavimentos debaixo do viaduto

na entrada da cidade

Candangolândia

Vicente Pires

Instalação de novos ramais da rede de
captação de água e uma

boca de lobo,  no conjunto C da QRO



POLO SUL

Ações

Santa Maria

- 96 toneladas de entulho
retirado 

- 28.240 Kg de massa asfáltica

Operação tapa-buraco, instalação
de quebra molas, retirada de

entulhos, pneus, móveis e galhos
secos, além do trabalho de roçagem

Revitalização da área rural
localizada na VC-365

Detran sinalizando
avenida principal dos

Alagados

 Operação no
Residencial Santos

Dummont



POLO NORTE

Ações

Fercal

Patrolamento e compactação de
piso para implantar

pavimentação de bloquetes na
Rua do Mato 

Retirada de galhos na 
Comunidade Boa Vista

Sobradinho II

Limpeza da galeria de águas
pluviais entre o cemitério e a

Via Contorno

- 395 toneladas de entulho
retirado dos transbordos

irregulares  da Fercal



POLO LESTE

Ações
-  212 toneladas de entulho

removido do Paranoá

Foto: Acácio Pinheiro - Agência Brasília

Paranoá

Recuperação de estradas rurais,
recolhimento de entulho e pintura de
paradas de ônibus no Núcleo Rural
Sobradinho dos Melos e na DF - 250

São Sebastião

Remoção de
entulho

 e roçagem



POLO OESTE

Revitalização da Praça do DI
em Taguatinga

Lavagem via Hélio
Prates

Remoção de entulhos na
QNM 27 Área Especial de

Ceilândia Sul
- 99 toneladas em um dia

Recuperação asfáltica em diversas 
quadras de Ceilândia



POLO RURAL

DF 320

Fotos: Ascom Seagri

Mais de 70 quilômetros de
estradas rurais da Ponte Alta do
Gama foram recuperados neste
ano. Os serviços, que incluem
terraplanagem e instalação de
calhas para melhor
direcionamento de águas da
chuva, alcançam 58% da
extensão da área. Ali, são
beneficiados cerca de 50 mil
moradores, facilitando o tráfego
e o escoamento de produção da
região.

De 1º a 5 de junho:

Ações

- 141,5 km de patrolamento
- 10 viagens de encascalhamento 

- 25 bolsões
- 153 bigodes

- 17,6 km de roçagem

Foto: Ascom Gama



Placas
de Informação

Foto: Ascom Sec. de Obras 



Entre os dias 1º a 5 de junho,
foram instaladas 17 placas:

- 5 (4m x 3m)
- 12 (1,20m x 0,60cm) 

Fotos: Ascom Sec. de Obras



Confira o trabalho de Fernando Leite 
à frente da  SECID

Balanço de Gestão

Foto: Renato Alves - Ag. Brasília



Fernando Leite assumiu a Secretaria Executiva das Cidades em 21 de
novembro de 2019 e deixou a pasta em 9 de junho de 2020, para assumir a
presidência da Novacap. Confira o trabalho de Leite à frente da gestão na
SECID. 

Foto: Renato Alves - Ag. Brasília

Idealização, coordenação e planejamento do Programa Sanear DF, uma
estratégia com o objetivo de combater a propagação do coronavírus por meio
de ações de sanitização de locais públicos e de grande circulação de pessoas. Já
percorreu todas as 33 cidades do DF e continua com ações conforme
cronograma semanal. É executado em parceria com outros órgãos do GDF.

Idealização, coordenação e planejamento do Programa Sanear Dengue,
voltado ao combate de doenças causadas por arboviroses como dengue, zika,
febre amarela e chikungunya. Também é uma ação integrada, envolve outros
órgãos do GDF, e já percorreu as 33 regiões administrativas do DF. Continua em
execução conforme cronograma semanal. 

Idealização, coordenação e planejamento do Programa Sanear Sistema
Saúde, cujo foco é o recolhimento de inservíveis nos hospitais regionais,
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básica de Saúde (UBS) e
postos de saúde do DF.

Idealização, coordenação e planejamento do Programa Sanear Exército, uma
parceria com o Exército brasileiro visando o apoio em ações de sanitização no
DF e com o aumento do efetivo de agentes que trabalham no combate ao
mosquito causador da dengue.



Idealização, coordenação e planejamento do Programa Emergencial -
estratégia paralela ao Sanear DF, de sanitização dos postos de atendimento
do Na Hora, Agências do Trabalhador, Feiras Permanentes do DF (Sanear
Feiras) e locais públicos que demandam ajuda emergencial. 

Apoio na força-tarefa do governo de distribuição de máscaras para todas as
administrações Regionais do DF, visando o combate à Covid-19. 

Coordenação do Programa Feira Legal, que visa a legalização dos termos de
autorizaçãos dos feirantes do DF e revitalização das feiras, visando a
modernização e melhoria dos espaços. A previsão é de que dez feiras sejam
reformadas em 2020 e os projetos arquitetônicos estão sendo elaborados.

Idealização do "RETROFIT" - Projeto no âmbito do Feira Legal, que visa a
manutenção e reparos com resultados rápidos nas feiras permanentes do DF. 

Idealização do "Polo nas Feiras" - Projeto que leva as ações do GDF Presente
para as feiras permanentes do DF, como pintura de meios fios, poda de
árvores, lavagem dos espaços, etc.  

Idealização de projeto que visa a padronização de leiaute de todas as sedes
das administrações regionais do DF. Está em fase preliminar de estudo junto
às administrações, quanto à situação predial.

Idealização do projeto "Volta às Aulas" - leva as ações do GDF Presente para
as escolas públicas do DF. Com as escolas fechadas devido à pandemia, elas
recebem ações de limpeza e conservação para oferecer melhores condições
aos alunos quando do retorno às aulas.

Em parceria com o DETRAN, Secretaria de Comunicação do Governo e
Administrações Regionais, projeto de revitalização das faixas de pedestres de
todo o DF, visando pintura, acessibilidade e iluminação com energia solar.

Coordenação da implantação de placas de sinalização em todas as obras
concluídas e em andamento no DF.

Planejamento e coordenação do Programa GDF Presente, executado em
todas as regiões administrativas do DF, por meio dos sete polos urbanos e
um polo rural.



Realização de "Workshop em Planejamento Estratégico", voltado para
administradores regionais e equipes, com o objetivo de dar as diretrizes para
as ações de 2020.

Criação de plataforma para cadastramento e controle dos mobiliários
urbanos, de forma a modernizar e otimizar a prestação de serviço ao cidadão.
Atualmente, o preenchimento de formulários para cadastramento de
ambulantes, quiosques, food truck, trailer e permissionários de feira são
feitos de forma presencial na Secretaria ou na Administração Regional. Por
meio da plataforma, todo o serviço será online, permitindo maior segurança e
agilidade.

Convênio com a Secretaria de Economia com o objetivo de levar Programa de
Qualidade de Vida - QVT - para servidores lotados nas Administrações
Regionais.

Desenvolvimento de parceria com Junta Comercial do DF com o objetivo de
dar celeridade à abertura de empresas do DF. A proposta foca no
fortalecimento do setor produtivo e comércio local, inclusive, aprimorando a
entrega nas administrações regionais.

Criação de Manual de Procedimentos com finalidade de  padronizar rotinas
visando melhorar a análise dos processos referentes à regularização da
ocupação dos mobiliários urbanos tais quais: Quiosques, Trailers, Feiras, Food
Trucks, Ambulantes e Carros de Som. Assegura que os servidores envolvidos
no processo realizem corretamente a instrução processual.

Apoio à realização das ações do Gabinete da Primeira Dama e da Secretaria
de Desenvolvimento Social.

Proposta de criação da Região Administrativa de Água Quente.

Projeto, em parceria com Secretaria de Agricultura e Emater-DF, para
regulamentar as feiras livres de hortifrutigranjeiro do DF.



É tempo de ação!

Produção e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
Colaboração: Fabrina Dias Duarte
Fotos: Ascom das Administrações Regionais e Equipe da SEGOV/SECID

GDF

Foto: Ascom Candangolândia


