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SANEAR NA
ESTRUTURAL

CIDADE RECEBE MUTIRÃO DE 3 PROGRAMAS:
SANEAR DENGUE, SANEAR DF E GDF PRESENTE

GDF PRESENTE
TAPA-BURACO E RETIRADA DE
ENTULHOS

Foto: Lúcio Bernardo Jr.
da Agência Brasília
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Sanear
DF
Foto: Dênio Alves - Ascom Riacho Fundo II

Entre os dias 26 a 29, o Sanear DF passou por Riacho Fundo I,
Riacho Fundo II e SCIA - Estrutural
Foto: João Rodrigues - Ascom Riacho Fundo I

Dia 26 - No Riacho Fundo I, UBS 01, Capela
Santos Anjos da Guarda (QN 01), feira
permanente, Batalhão da Polícia Militar,
terminal rodoviário, paradas de ônibus, bancos
e casas lotéricas foram alguns dos pontos de
grande circulação desinfectados com hipoclorito
de sódio.
Foto: João Rodrigues

Ascom Riacho Fundo I

Dia 27 – A higienização no Riacho
Fundo II também aconteceu nos
principais pontos de circulação,
incluindo o restaurante
comunitário, os postos de saúde e a
UBS da quadra 1.
Foto: Dênio Alves - Ascom Riacho Fundo II
Além das cidades previstas no cronograma semanal, o Sanear DF realiza simultaneamente ações
em locais que merecem maior cuidado com a higienização. Durante a semana, o programa fez
nova higienização no Hospital Regional de Samambaia, além do terminal rodoviário e Agência do
Trabalhador de Sobradinho, feiras permanentes, administrações regionais, FGV na L2 Norte e UBS
da região norte.

O programa recebeu mais uma doação de 200L de hipoclorito
de sódio. Desta vez, da rede de supermecados Big Box/Ultrabox.

Reforço: Estrutural recebeu três mutirões
Foto: Equipe Secid - Texto: Ascom Segov

A semana foi de esforço
concentrado na Estrutural que
recebeu Sanear Dengue, Sanear
DF, GDF Presente. Mais de 40
agentes da Vigilância Ambiental,
bombeiros e servidores locais
entraram em campo contra a
dengue e o coronavírus.
Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Enquanto
isso,
16
servidores
da
Secretaria Executiva da Cidades fizeram
a entrega de kits higiênicos para
moradores da comunidade Santa Luzia.
Tiveram acesso preferencial, mulheres
grávidas e pessoas que fazem parte do
grupo de risco para infecção por
coronavírus. A ação iniciada no dia 28,
aconteceu nos dias seguintes.

“É uma comunidade irregular, mas a
gente não pode deixar de olhar a
questão humana e de atender essas
pessoas carentes”, disse a chefe da
Unidade de Projetos Especiais da
Secretaria de Governo, Bete Guilherme.
“O governo integrado faz a diferença e
essas ações sociais são a marca da
gestão Ibaneis Rocha. Vamos deixar
esses trabalhos como um legado para a
população”, disse o secretário de
Governo, José Humberto.
Foto: Equipe Secid

Integração
O programa GDF Presente também
desembarcou na Estrutural para
realizar uma série de serviços para a
comunidade, como retiradas de
entulhos, pintura dos meios-fios e de
faixas de segurança.
Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília
Cerca de dez caminhões e duas pás
Desinfecção de paradas de ônibus, por onde
mecânicas trabalharam
passam muitas pessoas diariamente, foi
intensamente para manter lotes e
uma das principais ações da força-tarefa.
ruas limpos.
“A cidade tem a cultura de catar,
acumular lixo, porque são pessoas
que vivem do material reciclável”,
afirmou o administrador da cidade,
Major Gustavo Cunha de Souza. “Essa
ação é bem-vinda porque limpa a
cidade, deixando o lugar com uma
cara boa”, acrescentou.

Carcaças

A Operação DF Livre de Carcaças retirou das ruas do Distrito
Federal nesta semana 16 veículos abandonados. Desde
janeiro, 311 sucatas foram rebocadas. A ação ocorre em
parceria com o Sanear DF.

Fotos: Divulgação SSP DF

Sanear DF
CRONOGRAMA

De 01 a 05 de junho
Itapoã - 01 de junho
Recanto das Emas - 02 e 03 de junho
Sobradinho II - 04 de junho
Santa Maria - 05 de junho

Sanear
Dengue
Foto: Douglas Oliveira - Ascom Gama

Foto: Lúcio Bernardo Jr. /
Agência Brasília

O combate à dengue e outras doenças causadas por arboviroses continuou em seis
regiões administrativas: Vicente Pires, Candangolândia, Gama, Santa Maria, Guará
e SCIA - Estrutural.

Cruzeiro

Vicente Pires

Guará

Fotos: Ascom das Administrações

Santa Maria
Candangolândia

Gama
Fotos: Ascom das Administrações

A triagem das cidades que
recebem as ações do Sanear é
feita com base em material
estatístico. “Por meio desses
dados, conseguimos aferir as
localidades onde existem um
aumento de incidência da
covid-19 e da dengue e
montamos a programação em
cima disso”, explica o
secretário de Cidades,
Fernando Leite. Todas as 33
regiões administrativas do DF
já receberam o Sanear
Dengue. “Essa programação é
dinâmica e o trabalho é
permanente”, pontua o
secretário.

Sanear Dengue
CRONOGRAMA

De 01 a 05 de junho
Riacho Fundo I - 01 de junho
Lago Sul - 02 de junho
São Sebastião - 03 de junho
Sobradinho - 04 de junho
Sobradinho II - 05 de junho

GDF
Presente
Foto: Lúcio Bernardo
Jr./Agência Brasília

POLO CENTRAL ADJACENTE I
Recolhimento de
entulho
na 711 da Asa Norte
Poda de árvores
na 513 da W3 Sul

Ações
- Limpeza das calçadas da Asa Sul com
água, sabão, cloro e desinfetante
- Poda de árvores
- 168 toneladas de massa asfáltica

Recapeamento na
ASA SUL

Higienização nas
calçadas da
506 / 507 da W3 SUL

POLO CENTRAL ADJACENTE II
Candangolândia

Ações
Serviços de tapa buracos,
recolhimento de entulhos,
inservíveis, ampliação e reparos
preventivos na rede de água
pluvial.

Há mais de dez dias que
o Polo realiza limpeza,
tapa buraco, poda de
árvores e pintura das
vagas de estacionamento
no Núcleo Bandeirante.

Núcleo
Bandeirante

POLO CENTRAL
Pintura de faixas na
Estrutural

Limpeza na Torre
de TV

Ações
- 3.300kg de massa asfáltica na
Estrutural
- 350 toneladas de entulho na
Estrutural
Estrutural

Recolhimento de entulho no
assentamento Santa Luzia.

Gama

POLO SUL
Uma grande operação de
limpeza no Engenho das
Lajes.

Foto: Clairton Passos /
GDF Presente

Ações
- Cerca de 600 toneladas de lixo,
entulho, galhos de árvores
e objetos inservíveis foram
recolhidos
- 52.850 KG de massa asfáltica

POLO NORTE
Sobradinho

Retirada de entulhos do
Pólo de Cinema

Recuperação da via entre
a BR 020 e a DF 440

Sobradinho II

Finalização da pavimentação da QMS
60. A Comunidade demandava esta
ação há mais de vinte anos.

Transporte de material pesado e
nivelamento de terreno para
instalação de uma PEC e um
parquinho infantil na Vila Rabelo,
em Sobradinho 2.

POLO LESTE
Itapoã

Ações
- 480 toneladas de lixo,
entulho, galhos de árvores
e objetos inservíveis foram
recolhidos
- 4.5 toneladas de massa asfáltica

Foto: Acácio Pinheiro
Agência Brasília

Entre as ações do GDF Presente
em Itapoã, houve recuperação
de ruas degradadas pelas
chuvas.

POLO OESTE
Ceilândia
- Roçagem costal na Área
Especial 01 HRC - 80
metros quadrados
- 45 toneladas de entulho
recolhidas no dia 25.05

Recuperação
asfáltica

Raspagem de
campo no
quadradão da
QNP 24 setor
Psul

DF 320

POLO RURAL
Os moradores de diversos núcleos
rurais do Distrito Federal têm
muito o que comemorar. As
estradas que dão acesso a essas
comunidades estão sendo
totalmente recuperadas. O Polo
Rural está realizando obras de
recuperação e de infraestrutura
em todas as regiões rurais do DF.

Recanto Buriti
Gama

VC - 201

No mês de maio,
o Polo Rural fez:
- 437,4 km de patrolamento
- 235 viagens de encascalhamento
- 59 bolsões
-1.223 bigodes
- 84,2 km de roçagem
Fotos: Ascom Seagri

Placas

de Informação
Foto: Ascom Sec. de Obras

De 25 a 29 de maio
foram instaladas 28
placas, sendo:
- 5 de 4 x 3
- 23 de 1,20 x 60

Fotos: Ascom Sec. de Obras

Máscaras
Foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília

Conscientização e multa: a distribuição de
máscaras é diária no DF
Foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília
Texto: Ascom Segov com Agência Brasília

A semana começou com a distribuição de 2,5 mil máscaras na rodoviária do Plano
Piloto, na segunda-feira (25). A distribuição é diária no local e aproximadamente 95%
dos frequentadores e comerciantes usam a proteção, segundo o administrador Josué
Martins. Mais de 10 mil máscaras já foram ofertadas lá.

O Sesc-DF doou na terça-feira (26) sete mil
metros de tecido branco, 100% algodão,
para reforçar os estoques da Fábrica Social.
Os rolos de pano vão ajudar a unidade no
trabalho diário de produção de máscaras a
serem distribuídas à população.
Na conta das costureiras que vão
confeccionar, a quantidade vai dar para 20
mil unidades.
As máscaras produzidas pela Fábrica Social
estão sendo distribuídas numa ação
coordenada pela Secretaria de Estado de
Governo, por meio da Secretaria Executiva
das Cidades, nas 33 regiões administrativas
e em quartéis do Corpo de Bombeiros do
DF. “Nosso objetivo é chegar à distribuição
de um milhão até meados de junho”,
precisou o secretário da pasta, José
Humberto Pires.

Covid - 19

De 25 a 29 de maio, a SECID
coordenou a entrega de 215
mil máscaras.
Só na Administração do SCIA/
Estrutural foram distribuidas
26.500 unidades.
O
total
de
máscaras
distribuidas pela SEGOV/SECID
até 31 de maio é de 383.700
unidades.

Equipe da Segov/Secid fez mutirão para distribuir
máscaras em Santa Luzia, na Estrutural.
Foto: Equipe Secid

Foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília

Atendendo orientação do governador Ibaneis Rocha, aconteceu uma
grande operação no domingo (31) em Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do
Sol, Samambaia e Estrutural, que receberam 40 mil máscaras de
tecido.

Máscaras

O GDF faz doações e o trabalho de conscientização
da população diariamente nos lugares de maior
circulação das regiões administrativas.

Foto: Ascom Itapõa

Samambaia

Sol Nascente

Foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília
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GDF

É tempo de ação!
Foto: Ascom Vicente Pires

