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GDF
Presente
Foto: Polo Leste amplia rede de águas pluviais da feira da Candangolândia

GDF Presente fazendo a diferença. Veja algumas das ações
realizadas de janeiro a junho de 2020
O GDF Presente, por meio da atuação dos
Pólos em parceria com Novacap, SLU, CEB,
Caesb, DER, Detran, DF Legal, SESIPE,
SEAGRI e as Administrações Regionais,
apresenta números significativos dos
serviços prestados visando a melhoria da
infraestrutura e da paisagem nas 33
regiões administrativas do Distrito Federal.
Balanço das ações do primeiro semestre
de 2020 comprova que o esforço conjunto
vale à pena. Mais ainda, mostra como o DF
tem sido bem cuidado pela atual gestão.
“Temos olhado com carinho para todas as
regiões
administrativas”,
afirma
o
governador Ibaneis Rocha.
O GDF concentra uma grande força-tarefa
formada por secretarias, empresas, órgãos
e administrações regionais. Juntos, todos
cuidam do patrimônio público ao
promover obras e ações como tapaburaco, desentupimento de bocas de lobo
e da rede pluvial, pintura e sinalização de
pistas, recuperação de parques infantis,
poda de árvores, manutenção da
iluminação pública, construção de meiosfios, entre outras.

“O
GDF
Presente
permite
o
empoderamento do administrador, um
atendimento mais ágil às demandas da
comunidade e a descentralização dos
serviços dos órgãos”, explica o secretário de
Governo, José Humberto Pires. “São fatores
importantíssimos dentro do programa,
pois, quando você tem todos os órgãos
atendendo juntos, você facilita a realização
daquele trabalho”, completa Pires.

5.162
luminárias de
LED trocadas

44.664,56 toneladas
de entulho recolhido

Uma média mensal de
745 toneladas

Limpeza e manutenção
de 4.095 bocas de lobo

14.146 metros de rede de
águas pluviais (desobstrução,
reconstrução e construção)
35.370 árvores podadas

601.501.954 m²
de roçagem

34.680,01 toneladas de massa asfáltica

13.861 buracos
identificados

704,8 quilômetros de estradas
rurais patroladas

9.631 buracos tapados pelas equipes do
DER, Novacap e Administrações Regionais

POLO CENTRAL
SIA, Sudoeste e Cruzeiro
De 13 a 20 de julho, a ação no SIA
resultou em:
- 270 toneladas de entulhos e
inservíveis recolhidos
- oito toneladas de massa asfáltica
em operação tapa-buraco

As ações no Sudoeste renderam bons resultados entre os dias 20 e 24 de julho. Foram
mais de 39 toneladas de lixo verde e inservíveis recolhidos, 18 toneladas de massa
asfáltica na execução de dois quebra-molas, sinalização vertical, capina e limpeza de
meios-fios para pintura na 1° Avenida, e finalização da pintura do parquinho infantil da
quadra SQSW 101.
O Polo Central chegou dia 27 de julho. Até o
dia 31, 180 toneladas de entulhos,
inservíveis e lixo verde foram recolhidos. As
quadras 205, 807, 1405, 1600, 1601, 1603 e
1605 receberam operação tapa-buracos,
onde foram gastas três toneladas de massa
asfáltica. Houve também limpeza de bocas
de lobo e poda de árvores.

POLO CENTRAL ADJACENTE I
Lago Sul, Varjão e Lago Norte
Contendo erosão
na QL 10

No Lago Sul, no período de 9 a 16 de julho, foram usadas
3.2 toneladas de massa asfáltica no tapa-buraco e
recolhidas 146 toneladas de entulhos. Entre as ações, a
lavagem da ciclovia e calçadas do Pontão.
De 17 a 23 de julho, o Varjão recebeu uma série
de benefícios. As quadras 3, 5, 6 e a avenida
principal receberam intensa limpeza com
hidrojato nas tubulações de águas pluviais – são
cerca de sete pontos de grandes estruturas
subterrâneas. Uma grande ação de retirada de
lixo foi feita em calhas da quadra 5 (conjuntos M
e L). Também houve tapa-buraco e a retirada de
122 toneladas de lixo do pátio de obras.

Ações no Lago Norte de 23 a 30 de julho

Recuperação de
bocas de lobo no CA 05

Tapa buraco nos conjuntos
1 e 2 da MI 12

Varjão

- Cuidados com a estrada do
Núcleo Rural de Taquari
- Retirada de 164 toneladas de
entulho da Associação Nacional
de Equoterapia na Granja do
Torto, onde também foram
recolhidas folhagens e lavadas as
pistas
de
acesso
e
os
estacionamentos
- 122 toneladas de entulho
recolhido da cidade
- 3.7 toneladas de massa asfáltica

POLO CENTRAL ADJACENTE II
Candangolândia, Vicente Pires e Águas Claras
A revitalização da feira permanente, com poda de
árvores e conclusão das obras de ampliação da rede
de águas pluviais, foi uma das ações em
Candangolândia. Por lá teve também a desobstrução
da rede pluvial da Escola Classe (EC) 01, com a
ampliação de captação de água e a instalação de
duas bocas de lobo. Já os espaços externos e
internos da Unidade Básica de Saúde (UBS) 01 foram
revitalizados, com pintura dos meios-fios e a
marcação e lavagem do estacionamento.
De 17 a 24, Vicente Pires recebeu diversas benfeitorias
para melhorar a sua infraestrutura, como
pavimentação de ruas, limpeza com o recolhimento
de 210 toneladas de entulhos e inservíveis,
implementação de ondulações transversais, instalação
de Ponto de Encontro Comunitário (PEC), construção
de estacionamento com 40 vagas na Rua 4D, e
supressão de árvores na Rua 7.
Em Águas Claras, os meios-fios das avenidas Araucárias,
Castanheiras, Rua Tamboril e Avenida Vereda da Cruz foram
pintados. Outras benfeitorias feitas na última semana de julho
foram a irrigação da Praça Condor da estação Arniqueiras,
Praça Tucano na quadra 107, o balão da Unieuro, Avenida
Boulevard Sul com a Norte e no TRE, localizado na quadra 207;
a retirada de 245 toneladas de entulho e inserviveis; limpeza e
higienização de paradas de ônibus; acabamento dos taludes
nas Ruas 3 e 4 Sul; a retirada de galhos e entulhos de diversas
localidades; e a reforma e a troca de lixeiras públicas na quadra
102.

POLO SUL
Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II
De 13 a 20 de julho, Santa Maria recebeu os cuidados do GDF Presente. Foram
retiradas 223 toneladas de entulhos e usadas 20 toneladas de massa asfáltica em
operação tapa-buraco.

A malha rural do Recanto das Emas está em plena
manutenção.
Já
foram
recuperados
132
quilômetros de vias, entre linhas e vicinais nos
núcleos rurais Laje da Benção, Monjolo e Casa
Grande, graças à parceria entre o GDF Presente e
a administração regional. De 20 a 27, a cidade
recebeu 20 toneladas de massa asfáltica, ficou
mais limpa com retirada de 274 toneladas de
entulhos, e ganhou seis lombadas para dar mais
segurança aos pedestres e motoristas.

Recanto das Emas

De 27 até o dia 31, no Riacho Fundo II foram
retiradas 234 toneladas de entulhos e utilizadas sete
toneladas massa asfáltica na manutenção das vias.
Um trabalho importante foi a desativação de um
lixão irregular na QC 06. A área passava por limpezas
constantes, mas a população insistia em descartar
resíduos no local, que recebeu uma barreira de
pneus para impedir o acesso de carroceiros e carros
particulares que realizavam o descarte irregular de
materiais.

POLO NORTE
A força-tarefa em Sobradinho foi concentrada
na recuperação de vias e limpeza. Foi atendida
uma demanda dos moradores do Condomínio
Novo Oriente e da Comunidade Doroty: a
limpeza da grande bacia de águas pluviais às
margens da DF 440. Também foi feito
patrolamento em vias sem pavimentação na
estrada de acesso à Pedreira Bracal, em outro
ponto da DF-440. Outra ação essencial foi o
recolhimento de entulhos e lixos espalhados por
vários pontos da cidade.

Planaltina

Sobradinho e Planaltina

2,5 km de patrolamento e ajustes de vias sem
pavimentação no Núcleo Rural Aprodarmas. Além de
limpeza de uma bacia de contenção e a construção de
saídas de águas pluviais.
2 Km de vias sem pavimentação
receberam patrolamento e
colocação de fresado de asfalto,
na Comunidade Bica do DER

Ajuste e patrolamento de 20 Km das
estradas de acesso ao Monumento da
Pedra Fundamental de Brasília, um dos
pontos turísticos mais conhecidos da
região.
De 27 a 31, foram retiradas
800 toneladas de entulhos.

POLO LESTE
Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico
No Paranoá, de 10 a 17, foi
realizada melhoria de todas as
estradas rurais da região, com
compactação e nivelamento.
Foram usadas 30 toneladas de
massa asfáltica e recolhidas 96
toneladas de entulhos.

Recuperação de
PEC e quadra
poliesportiva na
Rajadinha II

Foram aplicadas 20 toneladas de massa asfáltica para o reparo
das ruas de São Sebastião. Na área rural, o Polo Leste patrolou,
no Morro da Cruz e no Assentamento Recanto da Conquista,
respectivamente 2 e 5 quilômetros de estradas rurais. Também
foram recolhidas 50 toneladas de lixo, teve limpeza geral no
pátio de serviços da administracao regional e a regadura de
canteiros.
Molhando o gramado do balão do
Morro da Cruz

O Polo Leste fechou o mês de julho no Jardim
Botânico. No Condomínio Mansões Serranas, um
trecho de 140 metros de estrada de terra recebeu oito
caminhões de fresado, que foi finalizado com rolo
compactador e caminhão-pipa para diminuir o nível de
poeira. Uma limpeza retirou toda sujeira e entulhos
que foram deixados no terreno atrás das floriculturas,
na avenida comercial. Um total de 266 toneladas de
entulho recolhido.

Terraplanagem e alargamento
de três quilômetros da estrada
na área rural de Santa Prisca

POLO OESTE
Aconteceram muitas ações de 17 a 31 de julho em
Taguatinga: lavagem das faixas de pedestre no Pistão
Norte; construção de calçadas na QNL; pintura de meiosfios em vários locais; tapa buraco; pintura da pista de
skate no Taguaparque; poda de árvore; limpeza
nas Praças da Villa Dimas e Villa Mathias; revitalização da
Praça do DI; limpeza de bocas de lobo; sinalização
horizontal do viaduto EPTG/Pistão Sul/Norte; revitalização
do viaduto da Sandu e preparo para desvio do trânsito na
avenida Central de Taguatinga para início obras do túnel,
entre outras.

Taguatinga

Em parceria com a administração regional e o Serviço de
Limpeza Urbana (SLU), o Polo Oeste realizou um
importante trabalho: a desativação de cinco lixões
irregulares - três ficavam em Taguatinga Norte, nas
quadras QNM 42, QNM 38 e QNH 4; um na QNL, atrás do
prédio do Detran; e o outro na QSE 16, em Taguatinga Sul.
Foram recolhidas mais de 650 toneladas de entulho nos
antigos lixões irregulares.
5.65
toneladas
de
massa
asfáltica
na
ciclovia na QND 46 / 56.

Pintura de meios-fios na
nova calçada da QNL
Colocando bloquetes
no parquinho da
Praça do DI

Pintura na pista
de skate no
Taguaparque.

Para marcar a data, o Polo Central do GDF
Presente junto com a Administração Regional, o
Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap e o
Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF)
realizaram um mutirão de serviços para deixar o
lugar mais limpo, estruturado e bonito.
Além do tapa-buraco e recolhimento de
entulhos, teve ações de recuperação e pintura
de meios-fios; limpeza e desinfecção de 21
pontos de ônibus; 22 caminhões pipa para
amenizar a poeira na Aschagas; poda de árvores
no setor de inflamáveis e setor de chácaras; e
instalação de placas de sinalização vertical na
Feira dos Importados e horizontal nos
estacionamentos do SAAN.

O SIA completou
15 anos

O Polo Norte iniciou tratativas para o cercamento
da área do lixão do Pólo de Cinema, em
Sobradinho. Foi realizada uma vistoria com a
presença de diversos órgãos do GDF que vão
trabalhar em parceria na execução dos serviços. O
local recebe frequentes mutirões de limpeza. De 14
a 21 de julho foram retiradas 435 toneladas de lixo.
O Polo Norte realizou cronograma de ações
nas áreas urbana e rural para celebrar os 161
anos de Planaltina, dia 19 de agosto. O plano
de ação teve patrolamento das vias sem
pavimentação, criação do sistema de
drenagem nestas vias, recolhimento de lixo e
entulho, construção de galerias de águas
pluviais e podas de árvores. Foram retiradas
220 toneladas de entulhos e inservíveis no
Bairro Estância e 172 toneladas de um buraco
ao lado da rodovia DF 230, próximo ao
Arapoangas.

Planaltina preparada para
comemorar 161 anos

Sanear
DF
Ascom do Jardim Botânico

Todas escolas públicas do DF serão higienizadas e desinfectadas
O Sanear DF começou, no dia 27, a
higienização e a desinfecção das 686 escolas
da rede pública de ensino. O objetivo da
limpeza é preparar os ambientes para a
retomada das atividades presenciais com
segurança sanitária para seus 460 mil
estudantes, mais de 35 mil professores,
servidores
da
carreira
assistência
e
terceirizados.
São 15 equipes, compostas por 70 pessoas,
trabalhando simultaneamente nas unidades.
A primeira escola a receber a limpeza foi o
Centro de Ensino Médio Urso Branco, no
Núcleo Bandeirante. O secretário executivo
das Cidades, Valmir Lemos de Oliveira, e o
secretário de Educação, Leandro Cruz,
acompanharam a ação.

O programa Sanear/DF foi criado
para colaborar com a retomada de
todas as atividades no Distrito
Federal com a higienização e a
desinfecção dos espaços públicos.
Nas escolas, vamos seguir até o fim
do ano para que os estudantes
tenham segurança durante as aulas,
disse Valmir Lemos.

Áreas com grande circulação de pessoas como
estações do metrô, feira, sede da Administração
Regional, terminais rodoviários, Unidades
Básicas de Saúde e Hospital Regional foram
alguns dos locais que receberam a ação de
desinfecção no Guará, dia 14.

Lago Norte,
dia 16

Administração Regional,
Parque Jardim Botânico
de Brasília, Feira do
Produtor, UBS do João
Cândido e do Tororó,
além do Parque Vivencial
no JB III foram alguns dos
pontos desinfectados.

A força-tarefa em Vicente Pires
foi no dia 20. Entre os locais
sanitizados, a Feira do Produtor,
Delegacia e o prédio da
Administração.

Sanear-DF limpa e higieniza quadras do SCS
Lavagem e desinfecção de calçadas,
sanitização das paredes, fumacê,
varrição, capina e recolhimento de lixo
verde foram alguns dos serviços feitos
no Setor Comercial Sul, no dia 21. A
ação foi comandada pelo programa
Sanear DF e contou com a parceria do
Polo Central Adjacente I do GDF
Presente, da Diretoria de Vigilância
Ambiental (Dival) e do Serviço de
Limpeza Urbana (SLU).

Sanear Emergencial
Dia 15, na Inspetoria
de Saúde do Núcleo
Bandeirante.

INSS no Setor de
Autarquias Sul

Autódromo de
Brasília

Secretaria de
Desenvolvimento Social
Dia 23, Sanear
Dengue e DF
no Varjão

Dia 16, a Administração
Regional do Cruzeiro foi
desinfectada.

Nova
higienização na
Torre de TV

Setor Hoteleiro Sul

Sanear
Dengue

Foto: Equipe Sanear Dengue no Núcleo Bandeirante

Dos 1.440 depósitos inspecionados em
São Sebastião no dia 14 de julho, 39
foram tratados.

Dia 15, o Sanear Dengue no
Núcleo Bandeirante inspecionou
1.778 depósitos.

Recanto da Emas
Dia 16 de julho, os agentes vistoriaram 870
imóveis e 937 depósitos. Destes, 33
receberam tratamento específico contra o
mosquito da dengue.

Riacho Fundo
Ação no dia 17 inspecionou 800
imóveis e 1.340 depósitos.

No Guará, dia 20, 1.104 imóveis foram
inspecionados pelas equipes divididas na QI 01,
QI 03, QI 26, QE 30 e QE 34. O número de
depósitos inspecionados foi de 2.857.

Santa Maria recebeu ação
no dia 22. Foram 769
imóveis e 3.038 depósitos
inspecionados. Destes, 62
receberam tratamento.

O Sanear Dengue vistoriou 1.180
imóveis no Gama, no dia 21. Foram
encontrados 6.499 depósitos de
água nas quadras 04, 06, 10 e 12 do
Setor Sul e 30, 49 e 38 do Setor
Leste.

Planaltina

Ceilândia
O combate aos criadouros do mosquito
Aedes aegypti ocorreu na região do
Condomínio Privê, no dia 23.

Dia 24 de julho, 670 imóveis e 2.102
depósitos foram inspecionados nas
quadras 1 e 6 da Vila Buritis.

Dia 24, equipe do Corpo de Bombeiros esteve nos
prédios públicos do Cruzeiro como sede da
administração, ginásio, feira permanente e Centro de
Convivência do Idoso para realizar vistoria e identificar
possíveis focos de dengue.

Em Sobradinho, 1.417 imóveis foram
inspecionados e 46 tratados, no dia 27.

A ação em Sobradinho II, no dia 28,
eliminou 50 depósitos que podiam servir
de proliferação do mosquito da dengue.
O combate à dengue em
Vicente Pires foi no dia 30.
4.593 depósitos foram
inspecionados.

Dia 29, em Samambaia, 752
imóveis e 2.012 depósitos
foram inspecionados.

23 agentes da Vigilância
Ambiental e do Corpo de
Bombeiros inspecionaram
470 imóveis em Brazlândia,
dia 31.

Máscaras
A distribuição de máscaras continua
acontecendo diariamente em todas as
regiões administrativas do DF, tanto pela
SEGOV quanto pelas administrações
regionais. Desde o início da distribuição,
no dia 30 de março, já foram entregues
mais de 1,3 milhão de máscaras
reutilizáveis, de forma gratuita, como
uma das medidas adotadas para
combater
a
disseminação
do
novo coronavírus. Para a distribuição,
foram criadas estratégias e protocolos
que
são
revisados
e
avaliados,
periodicamente, para aferir a efetividade
da ações de combate.

Muitas ações de distribuição de máscaras
acontecem
de
forma
integrada,
envolvendo vários órgãos do GDF

e-Cidades
Serviços das administrações regionais já estão no e-GDF
O processo de transformação digital
chegou às administrações regionais. O eGDF, aplicativo oficial do governo, agora
conta com uma nova funcionalidade: o eCidades, que permite a abertura de
requerimentos
à
distância
e
o
acompanhamento
dos
respectivos
processos. Já disponível, a tecnologia foi
oficialmente lançada no dia 30, em uma
live no canal da Secretaria de Economia no
YouTube.
O novo recurso foi desenvolvido por
técnicos da Subsecretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação, da Secretaria

de Economia, a pedido da Secretaria de
Governo.
O vice-governador do Distrito Federal,
Paco Britto, destacou a agilidade que a
nova funcionalidade trará a cidadãos,
servidores e gestores. “O e-Cidades nada
mais é do que levar o nosso governo,
todo
o
secretariado,
todos
os
funcionários,
mais
próximo
da
população. Uma ferramenta em tempo
real do que está acontecendo nas ruas
para que possamos, sob a batuta do
governador
Ibaneis
Rocha,
levar
respostas rápidas à população”, disse.
Foto: Ascom Sec. de Obras

O e-Cidades é um protocolo digital. Agora o cidadão não precisa se deslocar até à
administração regional para solicitar uma licença de carro de som ou de engenho
publicitário, por exemplo. Na palma da mão, basta acessar o app e-GDF e ir na
funcionalidade e-Cidades. Seguindo os passos, a solicitação será formalizada e seguirá
os trâmites administrativos.

O cidadão também pode fazer o
georreferenciamento de onde há
entulho nas proximidades de casa,
serviço disponível. A mensagem
chegará
imediatamente
à
administração
regional,
que
avaliará
e
encaminhará
o
problema à unidade competente.
A novidade facilita a vida do
cidadão e dá mais transparência
aos atos públicos, uma vez que o
solicitante vai receber notificações
sobre o andamento de sua
demanda. “Além de acelerar o
atendimento, essa tecnologia nos
permite,
com
muito
mais
facilidade, dar retorno a fim de
informar o que foi feito”, avalia o
secretário de Economia, André
Clemente.

Para o secretário de Governo, José Humberto Pires, o e-Cidades é mais
um instrumento que aproxima o GDF da população: “O governo acontece
na porta das pessoas; é lá que o cidadão sente se o governo está ou não
atuando. Com mais esse instrumento, ele pode resolver seus problemas
burocráticos e também nos ajudar na conservação, no zelo de sua rua,
quadra, cidade, sem precisar se deslocar.
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É tempo de ação!
Foto: Polo Leste
Colocando placas proibindo o descarte irregular de lixo e entulhos em São Sebastião

