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GDF PRESENTE

ERMIDA DOM BOSCO RECEBE VÁRIAS BENFEITORIAS EM COMEMORAÇÃO
AOS 137 ANOS DO SONHO DE DOM BOSCO

W3 SUL

PROJETO VIVA W3 COMEMORA 10 EDIÇÕES EM AGOSTO

Foto: Acácio Pinheiro
da Agência Brasília
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GDF
Presente
Foto: Polo Sul - Operação tapa buraco nas quadras 37/39 do Setor Central do Gama

POLO CENTRAL
SIA

O SIA recebeu o GDF Presente nos dias 17 a 24 de agosto para a
realização de muitas ações: poda de árvores, desobstrução de
boca de lobo, lavagem de paradas de ônibus e de abrigos,
limpeza de terrenos, regadura de canteiros, e uso de caminhão
pipa na área não urbanizada para diminuir a poeira.

Lavagem da
Feira dos Importados

Sudoeste

No primeiro dia, 130 pneus foram
retirados das ruas e terrenos
baldios. Ao final da semana,
foram recolhidas 276 toneladas
de entulhos.

O mutirão retirou 17 toneladas de lixo do Sudoeste,
Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas (SIG), no dia
17. Na semana, árvores foram podadas e feita
limpeza nas entrequadras do Sudoeste Econômico.
Ao término, 47 toneladas de inservíveis e lixo verde
foram coletados.
No setor de chácaras do Guará,
em Bernardo Sayão, o GDF
Presente iniciou a melhoria da rua
19 B, esburacada e empoeirada.
Foi feito nivelamento, aplicação de
brita feita de entulho reciclado
pelo Serviço de Limpeza Urbana
(SLU), assentamento das pedras e
rega de água.

Poda de árvores

Pintura de
sinalização

POLO CENTRAL ADJACENTE I
Plano Piloto e Lago Sul

O Polo continuou com várias ações na região central.
Cuidado especial nas paradas
de Oscar Niemeyer de 1961,
com lavagem e retirada de
plantas ao redor. Elas foram
preparadas
para
receber
pintura nova.

Buraco Zero na Asa Norte

Ao redor do IGES-DF, 16
caminhões de galhos
foram retirados no dia 24,
após mega operação de
poda de árvores.

Varjão

No Lago Sul as ações de revitalização da Ermida do
Bosco foram destaque. Mas houve também tapaburaco com a aplicação de 3.2 toneladas de massa
asfáltica, o recolhimento de 126 toneladas de entulho,
a limpeza e lavagem do pátio de obras da
Administração, e outros trabalhos.

Cerca de 60 famílias serão
atendidas
pelas
obras
de
reestruturação
no
canal
de
captação das águas da chuva, na
quadra 5.
Sinalização vertical e horizontal feita pelo Detran e pintura de todos
meios-fios na quadra 5 foram ações do mutirão. Também foram
pintados os meios-fios da avenida principal. O SLU fez recolhimento de
lixo em vários pontos da cidade, podaram árvores, varreram as ruas e
taparam buracos com 8.5 toneladas de massa asfáltica. De entulho,
foram 138 toneladas recolhidas.

Em três dias todas as
bocas de lobo foram
desobstruídas. O lixo
encheu carrocerias de
cinco caminhões, com
capacidade de seis
toneladas cada.

POLO CENTRAL ADJACENTE II
Núcleo Bandeirante
No dia 17, o Polo realizou operação Buraco Zero na Avenida
Central e vias internas. Foram usadas 9.5 toneladas de
massa asfáltica. A semana terminou com a aplicação de 30
toneladas de massa asfáltica nos blocos da cidade.
63 toneladas de entulho
recolhido do Estádio da
Metropolitana, dia 17. Até o
dia 21 foram recolhidas 450
toneladas de entulhos na
cidade.

Manutenção de boca de
lobo no setor de oficina

Poda de árvores; lavagem nos arredores da Feira Permanente; instalação de lixeiras na 2ª
Avenida; capina e limpeza nos parquinhos; lavagem das PEC's; e limpeza das valas de
águas pluviais na EPNB também foram ações promovidas.

Candangolândia

Para melhorar a infraestrutura pública da Candangolândia, o Polo fez uma grande
operação tapa-buracos na quadra QRO 1A. Na ação foram utilizadas mais de 30
toneladas de massa asfáltica nas ruas e estacionamentos. Também foi feita a limpeza de
diversas bocas de lobo, visando melhorar o escoamento de água no asfalto. Todos os
quebra-molas da Rua dos Transportes receberam nova sinalização.

POLO SUL
Santa Maria

Retirada de entulhos Retirada de pneus nas
no Polo JK
quadras 201 e 305

Em Santa Maria foram intensificadas as limpezas de boca de lobo, manutenções das
caixas de águas pluviais e pintura em vários locais. Ao final dos trabalhos foram
recolhidas 40 toneladas de entulhos e usadas 21.6 toneladas massa asfáltica na melhoria
das vias.

Gama

A segunda semana do Polo Sul na cidade teve 72 toneladas
de massa asfáltica aplicada. 144 toneladas de entulhos e
inservíveis descartados irregularmente foram recolhidos.
Em Ponte Alta Norte foi feita terraplanagem das estradas
rurais, nivelando as estradas vicinais que servem de
passagem de moradores e produtores da região. O Polo Sul
estendeu as ações no Gama e nos dias 27 e 28 foram
Terraplanagem na área rural
usadas 30 toneladas de massa asfáltica.
de Olhos D'água

Início da construção de estacionamento, em parceria com
o DER, ao lado da feira do Setor Habitacional Água
Quente. Cerca de 2.500m² da área ao redor da feira será
coberta com mais de 250 toneladas de massa asfáltica.
Assim que os trabalhos forem concluídos, será feita a
sinalização horizontal, com a demarcação das vagas para
os carros.

POLO NORTE
Planaltina

De volta à Planaltina, o GDF Presente iniciou obra
no Córrego do Arrozal, atendendo uma demanda
antiga da população. Uma série de melhorias
promovidas, entre elas 28 quilômetros de estradas
rurais revitalizadas.

Limpeza, retirada de entulhos e liberação
do espaço para os caminhões de aterro
na Escola de Ensino Especial 01.

Patrolamento e ajustes de vias sem pavimentação no
Núcleo Rural Córrego do Arrozal, construção de
quebra-molas, e compactação e redução da poeira
com o caminhão pipa. Bacias de águas pluviais serão
colocadas para a passagem da água da chuva.

Retirada de grande quantidade de galhadas e
inservíveis no Vale do Amanhecer. A ação se repetiu em
outras áreas da cidade, como em Arapoanga, de onde
foram recolhidas 130 toneladas.

Erradicação de árvore Tipuana, no
Setor Tradicional, ao lado do Museu

Em dez dias úteis foram recolhidas
1.320 toneladas de entulhos.

POLO LESTE
São Sebastião

De 17 a 21 de agosto, São Sebastião teve 236 toneladas de entulhos
recolhidos e a aplicação de 35 toneladas de massa asfáltica, entre
outras melhorias.

Operação tapa buraco na
Avenida Morro da Cruz

Jardim Botânico
Teve limpeza e retirada de
entulhos nos bairros São
Gabriel e João Cândido;
roçagem
na
DF-001,
próximo ao condomínio
Estância Quinta Alvorada;
caminhão pipa molhando
ruas e canteiros na região;
e
recolhimento
de
inservíveis em todo o
Jardins
Mangueiral.
A
força-tarefa terminou com
242 toneladas de entulhos
recolhidos e a aplicação de
quatro
toneladas
de
massa asfáltica.

Recuperação de
bocas de lobo

A 30ª Delegacia de Polícia
ganha novo estacionamento
para atender à população.

A semana de 21 a 28
de agosto foi marcada
por ações no Parque
Ecológico Tororó, com
mutirão de limpeza e
revitalização.

Benfeitorias no
Ecológico Tororó

Parque

Recuperação de
estacionamentos
Operação de tapa-buraco na
Estrada do Sol com a utilização
de 40 toneladas de massa
asfáltica.

POLO OESTE
Com cronograma de ações de 14 a 28 de
agosto, o foco foi a melhoria das vias com a
compactação, nivelamento e a aplicação de
fresado.

Sol Nascente / Pôr do Sol

Chácara 115, no conjunto C, trecho 3
Chácara 52A, trecho 3

Construção de lombadas nas
chácaras 125 e 128 no trecho 2.

Abertura de bocas de lobo
na chácara 94, trecho 2

Polo Oeste iniciou o preenchimento de uma
cratera de aproximadamente 100 metros
de comprimento e 30 metros de
profundidade, causada por uma erosão na
chácara 74 do trecho 3. A intervenção dará
mais segurança aos moradores até que o
projeto de drenagem do trecho 3, já
licitado, seja executado.

POLO RURAL
Ações de 1º a 31 de agosto
- 218,2 km de patrolamento
- 293 viagens de encascalhamento
- 224 bolsões
- 465 bigodes
- 31,8 km de roçagem
Início dos trabalhos de reconformação do leito
estradal, bigodes e limpeza de camada vegetal na
VC321, trecho entre a DF190 e Cidade Eclética.

GDF Presente reforça limpeza dos bueiros antes do
começo das chuvas
O Governo do Distrito Federal
aproveita a estiagem para
reforçar força–tarefa visando
manutenção e limpeza das
bocas de lobo das cidades do
DF.

A ideia é desobstruir os
bueiros e permitir que as
águas da chuva escorram
livremente pela rede de
drenagem de águas pluviais
e
assim
evitar
os
alagamentos.
Fonte: Agência Brasília

No dia 31, a limpeza foi feita nas bocas de
lobo do Cruzeiro, Samambaia e Asa Norte. A
ação continua em setembro em outras
cidades.

Monumento Natural Dom Bosco passa por
ampla revitalização
A Secretaria de Governo e o Instituto
Brasília Ambiental retomaram, no último
dia 18, a “Força-Tarefa nos Parques”.
Desta vez, o mutirão foi no Monumento
Natural Dom Bosco, que foi todo
revitalizado.
O local, incluindo a capela e o auditório,
passou por limpeza, roçagem, poda de
árvores,
pintura
de
meios-fios,
manutenção das instalações, entre
outros reparos.
A força-tarefa aconteceu durante o
restante do mês e contou com a
participação do Polo Central Adjacente
1, além da Secretaria de Turismo, CEB,
Caesb, Detran, DER, Funap, SLU,
Novacap e Administração Regional do
Lago Sul.

Colocação de meios-fio

A Secretaria de Governo e o Instituto Brasília
Ambiental coordenaram a ação que já revitalizou
outros parques no DF. O Monumento Dom
Bosco foi escolhido porque no mês é
comemorado o Agosto de Dom Bosco.

Capina e limpeza nas calçadas e
ciclovia do Parque Dom Bosco
Retirada de 36 toneladas
de entulhos das margens
do Parque Bernardo Sayão

Melhoria do acesso
para pessoas com
necessidade especial

Pintura dos letreiros

Com o trabalho, ficou em evidência a
verdadeira cor das pedrarias que compõem
o anfiteatro, o palco, as escadarias e a
arquibancada do equipamento público.
A beleza dos detalhes foi ressaltada com
novas pinturas, reposição de vidros, troca
de fechaduras e reforma de calçadas. Além
disso, os três conjuntos de banheiros
tiveram a parte hidráulica reformada, louças
trocadas e pintura executada.
Também começou a substituição de
luminárias e foram instaladas novas lixeiras.
O investimento engloba ainda itens de
segurança, com instalação de guarda-corpo
e corrimão, e em acessibilidade, com
construção de rampas. Todos os píeres de
madeira foram consertados, com troca das
ripas, e envernizados.
As benfeitorias puderam ser vistas pela
população no dia 30 de agosto, com a
celebração de uma missa campal em
homenagem aos 137 anos do sonho de
Dom Bosco.
As intervenções continuarão. Em breve,
serão entregues pistas com acessibilidade
que facilitarão o deslocamento de pessoas
com dificuldade de locomoção.

O secretário de Governo, José
Humberto Pires, lembra que a ação só
foi possível, em tão pouco tempo, por
causa da integração de vários órgãos
do Poder Executivo local. “O parque
estava muito depredado e precisava
de uma reforma, que não era feita há
anos”, lembra.

Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasilia

Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasilia

*Fotos: Equipe da força-tarefa e
Agência Brasília
*Texto: Com informações da
Agência Brasília

Sanear
Dengue

Foto: Equipe Sanear DF em Sobradinho

As ações para o combate ao mosquito da dengue não param. De 17 a 31 de
agosto, o Sanear Dengue fez vistoria em Sobradinho, Sobradinho II, Estrutural,
Taguatinga, São Sebastião, Planaltina, Recanto das Emas, Plano Piloto, Paranoá,
Gama e Guará.
“As escolhas das cidades são por meio dos critérios apontados nos Boletins
Epidemiológicos e das análises técnicas dos nossos chefes de núcleo, mediante
informações das ações de campo de novas tecnologias”, esclarece o gerente de
Operações da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, Reginaldo Braga.
No DF, já foram notificados 43.857 casos prováveis de dengue – 65 casos graves e
4 óbitos confirmados. “Neste período antiepidêmico temos que intensificar as
ações, principalmente em pontos estratégicos como ferros-velhos, floriculturas,
oficinas, reciclagens, acumuladores e depósitos. Estes locais podem promover uma
infestação em pelo menos 500 imóveis ao redor”, alerta o gerente.

24.753 depósitos foram
inspecionados de 17 a 31 de
agosto
7.450 depósitos foram
tratados
São Sebastião

Recanto das Emas

Máscaras

A meta do GDF é distribuir três milhões de máscaras em
todo o DF

Como medida para evitar o crescimento de casos de Covid-19, o GDF tem adotado
ações permanentes e distribuído máscaras de acordo com a evolução dos casos nas
regiões administrativas, em locais de grande circulação, entre outros. O trabalho é
coordenado pela SEGOV em parceria com diversos órgãos e secretarias.
No dia 20 de agosto, a força-tarefa foi no Areal,
Feira dos Goianos, Setor H Norte de Taguatinga
e
adjacências, em razão do exponencial
aumento do número de casos da COVID 19. Ao
todo, foram distribuídas 20 mil máscaras.

Dia 15, na festa da goiaba, em
Brazlândia.

Comércio de Samambaia

1.500 unidades
distribuidas na
Feira dos Goianos

Ação em Sobradinho

Nos dias 22 e 23, em ação junto com a Secretaria de Esporte e
Lazer e DF Legal, servidores das três pastas estiveram no
Parque da Cidade, Ponte JK, Pontão do Lago Sul, Deck da L4
Sul, Ceilândia, Eixão do Lazer, W3 Sul, e Prainha do Lago Norte
para orientar e educar frequentadores dos locais e distribuir
os itens de proteção facial.
Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das
Emas, Santa Maria, Planaltina, Plano
Piloto, Gama e Lago Norte também
recebem
máscaras
na
segunda
quinzena de agosto. No último fim de
semana do mês, as ações se repetiram
na Prainha do Lago Norte, Ponte JK,
Deck Sul W3 e Eixão Sul e Norte.

Visando transparência em seus atos de
gestão, a SEGOV disponibilizou no site
dados sobre a distribuição de máscaras
pelo órgão. Na aba "Covid-19" é possível
conferir a quantidade distribuída por
órgão, por fornecedor e nas regiões
administrativas.

Serviço público

Interessados em licença para carro de som podem fazer
o pedido pela internet

Aprimorar a prestação dos serviços
públicos para a população do DF é meta
da
SEGOV.
Nesta
perspectiva
disponibilizou, no mês de julho, formulário
eletrônico para o cidadão interessado em
obter licenciamento para carro de som.
A
iniciativa
facilita
o
acesso
e
desburocratiza o processo na medida que
o cidadão pode requerer a licença sem
precisar sair de sua casa.
O formulário está disponível no site da
SEGOV, no menu principal, em “Mobiliário
Urbano”. Após o preenchimento, o
requerimento vai para a Subsecretaria de
Mobiliário Urbano da Secretaria Executiva
das Cidades, responsável pela emissão de
licenças para o exercício de algumas
atividades econômicas, como carros de
som, quiosques, food truck, comércio
ambulante e outros.

A excelência na prestação dos
serviços públicos para a população do
DF é um objetivo que tem nos
motivado
a
cada
dia
rever
metodologias e empregar novos
sistemas
informatizados
visando
oferecer soluções que contribuam
para a qualidade de vida dos cidadãos,
afirma o secretário Executivo das
Cidades, Valmir Lemos.

No dia 25 de agosto, o secretário
Executivo das Cidades, Valmir
Lemos,
o
subsecretário
de
Mobiliário
Urbano,
Alexandre
Yanez, e a diretora de Mobiliários
Móveis, Vilma Nunes de Souza
Carvalho, entregaram os cincos
primeiros alvarás para carro de
som, cujos pedidos foram feitos de
forma eletrônica.
O uso da tecnologia para facilitar a
relação com a sociedade não para
por aí! Outros formulários serão
disponibilizados
eletronicamente
em breve.

W3 Sul

Viva a W3 Domingos, Feriados e aos Sábados
completou 10 edições em agosto

Desde 11 de junho, dois dias após a publicação Decreto nº 40.877, a via W3 passou a ser
fechada para veículos e aberta à prática de esportes e atividades de lazer da população.
No mês de agosto foi comemorada a décima edição do projeto, contabilizando a
distribuição de 20.500 máscaras, cerca de 15 toneladas de lixos recolhidos pelo SLU e
uma média de 500 pessoas por hora na Viva W3.
Conforme previsto pelo projeto original de revitalização da W3 Sul, após o período de
pandemia serão retomados os estudos de viabilidade técnica para que a via seja fechada
também aos sábados.
Em abril de 2019, a W3 Sul, avenida comercial mais
antiga de Brasília, começou a ser revitalizada. Um
projeto grandioso, que leva a marca característica
da atual gestão do GDF: a integração de vários
órgãos para sua execução.
Sob a coordenação da SEGOV, por meio da
Secretaria Executiva de Acompanhamento e
Monitoramento de Políticas Públicas (SPP), os
principais eixos do projeto são o fechamento da
área nos finais de semana e feriados para lazer
(Viva a W3 Sul); obras de urbanização; mobilidade;
cultura, esporte e lazer; e fomento à economia
local.

Pesquisa

A satisfação da população é prioridade para o GDF

Serão realizadas duas pesquisas para identificar a satisfação da comunidade com a
implementação do projeto Viva a W3 Sul e um estudo comparativo de medição de
ruídos na avenida nos dias de semana e aos domingos e feriados.
Os estudos serão realizados pela CODEPLAN e pelo IBRAM com o objetivo
de embasar a assertividade da tomada de decisões do GDF.

Cultura

Rede Integra Cultura inicia trabalhos em busca da
democratização e inclusão das políticas públicas

No dia 25 de agosto aconteceu reunião da Rede Integra Cultura com a
participação do secretário de Governo, José Humberto Pires, do secretário de
Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, da secretária executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas, Meire Mota,
administradores e gerentes de Cultura de 10 regiões administrativas.
O encontro foi por videoconferência e teve por objetivo apresentar o projeto que
visa descentralizar os eventos culturais da região central de Brasília e levá-los para
os quatros cantos do DF.
Participaram Águas Claras, Arniqueira, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park
Way, Vicente Pires, Itapoã, Jardim Botânico, Paranoá e São Sebastião. No dia 31, a
segunda videoconferência foi com Lago Norte, Lago Sul, Plano Piloto e Varjão.
Mais quatro reuniões com as
demais RA’s estão agendadas
para o mês de setembro.

O que é a Rede Integra Cultura
É um projeto do Governo do Distrito Federal que visa ampliar a participação
de todas as cidades nas ações governamentais voltadas ao fomento da
cultura. A proposta redimensiona o papel dos gerentes de cultura das regiões
administrativas, colocando-os como protagonistas no sistema de construção
de políticas públicas, com força para discutir os rumos da cultura no Distrito
Federal. Para impulsionar a iniciativa, no dia 31 de julho foi publicada a
Portaria Conjunta nº 05, entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa
(Secec) e Secretaria de Governo. Além das duas pastas, a Rede é composta
também pelos gerentes de Cultura lotados nas Administrações Regionais e do
Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF).

Cidades

Arniqueira: projetos visam melhorias para a cidade

No dia 28 de agosto, o secretário
executivo das Cidades, Valmir Lemos,
e o presidente da Terracap, Izidio
Santos, visitaram vários pontos de
Arniqueira. Eles foram recebidos pela
administradora
regional,
Telma
Rufino,
que
apresentou
alguns
projetos para a cidade.
A
administração
regional
está
trabalhando junto aos demais órgãos
do GDF com o objetivo de garantir a
construção de equipamentos públicos
na região. Foram realizados estudos
das áreas disponíveis e apresentados
à Terracap visando a cessão de
terreno para a construção de Escola
de Ensino Médio, Unidades Básicas de
Saúde, UPA, Feira Permanente e a
sede da Administração no Setor
Habitacional Arniqueira.

Já no Areal, o projeto para a
construção
do
Restaurante
Comunitário está em processamento
na Secretaria de Desenvolvimento
Social. A indicação do local foi entre a
QS 09 e 11, próximo ao CRAS, onde
tem a maior taxa de moradores em
vulnerabilidade social.
Na ocasião, Telma Rufino mostrou as
áreas de preservação ambiental
localizadas no Setor Habitacional
Arniqueira e que estão sofrendo com
frequentes ocupações irregulares. As
autoridades
se
colocaram
à
disposição para trabalhar soluções
conjuntas.

De 24 a 28 de agosto, foram recolhidas 42
toneladas de entulhos, inservíveis e restos de
podas em Arniqueira. No dia 31, foi iniciada a
operação tapa-buracos nas ruas da cidade, com o
apoio da Novacap e do Polo Central Adjacente II.
Fonte: Ascom da Arniqueira

Cidades

Lago Norte: obras esperadas pela população há
anos estão em andamento

Melhorias no Núcleo Rural Córrego do Urubu
A Administração Regional do Lago Norte e a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap),
por meio do GDF Presente, estão trabalhando em
uma obra que era esperada há mais de quatro
décadas pelos moradores do Núcleo Rural Córrego
do Urubu, a melhoria da estrada de acesso à região e
a recuperação da área degradada pela erosão.
A obra vai oferecer mais segurança e tranquilidade
aos moradores e frequentadores do local, além de
facilitar o acesso para as vias urbanas do Lago Norte.
Novo estacionamento
para o Taquari

A Administração Regional do Lago
Norte, a Novacap e o GDF Presente
estão trabalhando na construção
do novo estacionamento, no
Taquari. A obra vai beneficiar os
motoristas
que
precisam
estacionar
próximo
às
concessionárias.

Outra obra é a troca do
asfalto, da MI 07.

Fonte: Ascom do Lago Norte

Placas

Placas visam transparência pública

Na segunda quinzena de agosto, equipe
da SEGOV visitou todas as obras
concluídas e em andamento para
verificar
se
estão
devidamente
sinalizadas com a placas do GDF. A
partir do trabalho será possível colocar
a sinalização onde não tiver placas ou
renovar as que estiverem em más
condições.
A iniciativa foi coordenada pelo
secretário de Governo, José Humberto
Pires.
De acordo com a assessora de Unidade
de Projetos Especiais, Beth Guilherme, a
finalidade é dar transparência aos
investimentos do Governo, informando
sobre as obras, bem como apresentar
todos os dados referentes a elas. "A
sociedade pode, assim, acompanhar de
perto a destinação dos recursos
públicos", explica a assessora.

Sanear DF

As ações de sanitização visando combater o coronavírus
continuam sendo realizadas em todas as regiões administrativas
do DF, conforme cronograma definido pela Diretoria de Vigilância
Ambiental. Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto, Brazlândia, Gama,
Riacho Fundo, Planaltina, Paranoá, Fercal, Estrutural, órgãos
públicos e diversas instituições receberam a higienização de 17 a
31 de agosto.

A Escola de Governo do DF
foi um dos locais sanitizados
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