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GDF PRESENTE

RECUPERA ESTRADAS RURAIS DE QUATRO CIDADES

SANEAR DENGUE

DRONE AJUDA NA IDENTIFICAÇÃO DE FOCOS EM RESIDÊNCIA

Foto: Polo Sul do GDF Presente
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GDF
Presente
Foto: Ascom Cruzeiro

POLO CENTRAL
Cruzeiro

Ações

Remoção
de
lixo
verde
e
inservíveis; recapeamento; pintura
da
sinalização
de
lombadas;
limpeza e manutenção de bocas de
lobo;
poda
de
árvores;
e
manutenção de lixeira pública.

Recapeando o estacionamento da
SRES QD. 10 do Cruzeiro Velho

Guará
Cruzeiro

- 120 toneladas de lixo verde
e inservíveis recolhidos
- 11,34 toneladas de massa
asfáltica

POLO CENTRAL ADJACENTE I
Lago Norte

Ações
Tapa-buracos; melhoria
de estradas vicinais;
retirada de entulho; e
várias ações em outras
localidades.

Melhoria nas estradas do
Núcleo Rural Jerivá

- 232 toneladas de entulhos
recolhidos
- 6.4 toneladas de massa
asfáltica

Núcleo Rural
do Aspalha

Plano Piloto

Preparando tesourinhas da Asa Sul para
inauguração, com poda de árvores, roçagem,
pintura de meio fio, reparo na rede elétrica e
retirada de entulho.

Cercamento para evitar invasores e
descarte irregular de lixo - Parque de
Ciência e Tecnologia de Brasília, no
Setor de Clube Sul.

Poda no
estacionamento
do Anexo do
Palácio do
Planalto.

POLO CENTRAL ADJACENTE II
Arniqueira

Ações
Retirada de entulho e inservíveis; reforma
de bocas de lobo, com troca da laje,
conserto dos meio-fios e limpeza; tapaburaco; revitalização de estacionamentos;
roçagem; e manutenção da rede elétrica.

Manutenção da rede
elétrica, com trocas de
luminárias apagadas,
reposição de circuitos
furtados
e
novas
caixas de comando.

Tapa-buraco na chácara 49
do conjunto 5

- Cerca de 40 bueiros revitalizados
- 90 postes com problema de
funcionamento
passaram
por
manutenção nas avenidas Brasília
e Águas Claras

POLO SUL
Engenho das Lajes

Ações
Recolhimento de entulho
e melhorias de estradas
rurais na área rural do
Gama.

- 294 toneladas de entulhos retirados de
Riacho Fundo, Recanto das Emas e
Engenho das Lajes
- 4 toneladas de massa asfáltica no
Riacho Fundo
Recanto das Emas

Recuperando as estradas do
Engenho das Lajes com fresado

Recuperando estradas
da área rural

POLO NORTE
Sobradinho

Ações
Limpeza e nivelamento de estrada na
área rural; recolhimento de entulhos e
galhos; recuperação de calçadas; e
lavagem de paradas de ônibus.

Demolição da antiga
rodoviária

Patrolamento e ajustes de vias sem
pavimentação na DF 440. A estrada serve
para o transporte de cargas e acesso às
chácaras e fazendas do Núcleo Rural
Sobradinho.

Planaltina

Patrolamento
e
ajustes de vias sem
pavimentação
na
Rua 3 do Núcleo
Rural Vale Verde.

Lavagem de dez
pontos de ônibus
na Rua 1

- 1.175,5 toneladas de entulhos
retirados em Planaltina
- 320 toneladas de entulhos
retirados em Sobradinho

Retirada de entulho no
acesso do Jardim Roriz para
a BR-020.

POLO LESTE
Jardim Botânico

Ações

Construção de bocas de lobo e de
calçada; nivelamento de estrada
vicinal; e recolhimento de
entulho.

Construção de 4 quatro bocas de lobo
na Avenida do Sol em Nova Betânia
Recuperação
das
estradas
vicinais em Nova Betânia.
- 316 toneladas de entulhos recolhidos
no Jardim Botânico

Itapoã
Construcão da calçada do Capão
Comprido ate à Escola São Bartolomeu

POLO OESTE
Brazlândia

Ações
Limpeza de galhos e entulhos; poda de
árvores; tapa-buraco; manutenção de
calçadas e construção de passeio com
acessibilidade; recuperação de boca de
lobo; e manutenção de estradas rurais.

Samambaia

Nivelamento de duas
estradas rurais no Incra 6.

630
toneladas
de
entulhos recolhidos
- 25 toneladas de massa
asfáltica

Recuperação
de calçada
na orla do
lago

Recuperação
de boca de
lobo no
Incra 8

Sol Nascente e Pôr do Sol

Limpeza na Quadra 619
de Samambaia Norte

Construção de
uma quadra de
areia no Setor
Lagoinha, na
chácara 1 no
trecho 3

POLO RURAL
Polo Rural se reuniu com vários
órgãos do governo local para
discutir
a
recuperação
da
Barragem do Imbiruçu, no Núcleo
Rural Rio Preto, em Planaltina. A
Novacap, o Departamento de
Estradas de Rodagem (DER/DF), a
Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do DF (Emater-DF)
e a Secretaria de Agricultura
(Seagri) se juntaram ao GDF
Presente e aos produtores da
região para uma visita técnica no
local.

Balanço do
mês de junho

- 319,4 km de patrolamento
- 305 viagens de encascalhamento
- 36 bolsões
- 460 bigodes
- 38,6 km de roçagem

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Antes

Depois

Quase dez quilômetros de estradas rurais foram recuperadas pelo GDF
Presente no dia 25 de junho. Trechos prejudicados pelo período chuvoso
receberam reforços das equipes para melhoria do tráfego no Lago Norte, no
Jardim Botânico, Recanto das Emas e Sobradinho.

Polo Sul recuperando estradas em Água Quente,
na região do Recanto das Emas.

As ações do GDF Presente são executadas pelos
órgãos parceiros do programa e integrantes da
estrutura do Poder Executivo do DF. São eles:
Novacap, SLU, CEB, Caesb, DER, Detran, DF Legal,
SESIPE, SEAGRI e as Administrações Regionais.

Sanear
DF
Foto: Equipe Sanear DF

De 22 a 26 de junho, o Sanear DF agiu em Ceilândia, Sol Nascente e Pôr
do Sol, e Taguatinga. As ações emergenciais aconteceram em diversos
órgãos públicos e aéras de grande circulação por todo o DF.

Ceilândia

Sol Nascente e Pôr do Sol

Taguatinga

Brazlândia

Outros locais
- Administração Regional do Riacho Fundo II
- CRAS do Areal
- Unidade da Política de Assistência Social (UNAF) no Areal
- Agência do trabalhador de Samambaia
- Administração Regional de Vicente Pires
- Diretoria de Sinalização e Domínio Público, DER em Samambaia
- CRAS do Itapoã
- Administração do Itapoã
- CRAS de Planaltina
- Conselho Tutelar de Planaltina
- Inspetoria de Saúde de Planaltina

Sanear DF
CRONOGRAMA
De 06 a 10 de julho
Lago Sul - 06/07
Emergencial - 07/07
Águas Claras - 08/07
Emergencial - 09/07
Sudoeste - 10/07

*Considerando o crescimento do número de casos confirmados com
a covid-19, o Sanear DF adotou nova estratégia para suas ações. O
cronograma seguirá com cidades previamente definidas, intercalando
um dia destinado para atender demandas emergenciais.

Sanear
Dengue

Foto: Ascom Fercal

Para combater a proliferação do mosquito, a Vigilância Ambiental intensificou
as ações do Sanear Dengue que diariamente ocorrem em uma região
administrativa. Essas ações concentram esforços de vários órgãos que, juntos,
conscientizam a população, eliminam focos, recolhem lixo, entulho, carcaças e
recipientes que podem acumular água.
Além disso, nas ações tem sido usado um drone para monitoramento aéreo,
possibilitando a identificação de focos em residências, terrenos fechados ou de
difícil acesso.

Fercal
No dia 22, a ação contou com
oito bombeiros, 18 militares e
32 agentes que estiveram no
Morro do Piauí, Rua do Mato,
Queima Lençol, Alto da Bela
Vista e Expansão Alto Bela
Vista. 502 imóveis foram
inspecionados e 102 tratados.
1.745 depósitos inspecionados,
155 tratados e seis eliminados.

Riacho Fundo
No dia 24 de junho, 103
servidores
da
Vigilância
Ambiental, Corpo de Bombeiros
e Administração Regional do
Riacho Fundo I visitaram 1.759
residências nas quadras QN 01 e
QN 07.

Vila Planalto

Na operação, dia 23, foram inspecionados 1.079 imóveis e
201 depósitos. A ação contou com a participação de 45
agentes de Vigilância Ambiental, 22 Militares da
Aeronáutica e 12 Militares do Corpo de Bombeiros.

Em Arniqueira foram inspecionadas
1.240 residências.

Taguatinga recebeu o Sanear Dengue
no dia 26 de junho.

Guará
O combate à dengue utilizou drones
para sobrevoar prédios nas áreas do
Lúcio Costa e Bernardo Sayão, Guará I
e Polo de Modas, em busca de focos
do mosquito Aedes Aegypti. As ações
diárias de inspeção aos imóveis na
região administrativa do Guará já
somam 23.109 locais verificados pelos
agentes da Vigilância Ambiental e 57
carcaças recolhidas no período de
janeiro a junho deste ano.

O Núcleo Rural Aspalha, no Lago Norte,
também recebeu ação de combate à dengue.

Sanear Dengue

Sanear Dengue
CRONOGRAMA
De 06 a 10 de julho
Gama - 06/07
Planaltina - 07/07
Paranoá - 08/07
Lago Sul - 09/07
Sobradinho - 10/07

Covid-19

Máscaras e Ação nas Feiras

Foto: Paulo H. carvalho/Agência Brasília

Fita ‘zebrada’ para isolar os balcões
Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A equipe do Feira Legal tem
acompanhado de perto as ações
preventivas adotadas junto às feiras
permanentes e livres em todo o DF,
de forma a combater a covid-19.
Entre
as
ações
estão
o
distanciamento entre barracas, os
corredores centrais estão mais
espaçosos para a circulação de
pessoas, a instalação de faixas para
evitar aglomerações e oferta de
máscaras e álcool gel. Além disso, os
ambulantes não credenciados são
retirados.
Toda essa readequação se repete em
todas as feiras livres do Distrito
Federal e é fruto de uma ação
conjunta de órgãos do GDF.

A ação com a equipe do
Feira Legal começou na
feira livre do Gama.

“Todos os problemas que existiam
para
o
enfrentamento
dessa
pandemia foram identificados na
semana passada e corrigidos. Os
feirantes estão respondendo bem às
adaptações,
assim
como
os
consumidores”, esclarece o assessor
do
Feira
Legal,
programa
da
Secretaria Executiva das Cidades,
Márcio Araújo.

A distribuição de máscaras
continua no DF.

Núcleo Bandeirante

Riacho Fundo
Lago Sul

Na quarta-feira (24), a entrega foi para a população de Taguatinga.

Placas
Foto: Ascom da Secretaria de Obras

De 22 a 26 de junho, foram instaladas:
2 placas (1,20m x 0,60cm) - Desculpe o transtorno. O DF está
em obras
4 placas (1,20m x 0,60cm) - Dirija com cuidado. O DF está em
obras
4 placas (4m x 3m) - Recuperação das tesourinhas. Desculpe
o transtorno. O DF está em obras. Obra Concluída

Produção e diagramação: Cristiane Rocha Pitta
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GDF

É tempo de ação!
Foto: Sanear Dengue - Ascom do Guará

