
Balanço da Administração Regional de São Sebastião RA-XIV

GDF executará por meio da Administração Regional
R$ 1 milhão em obras em São Sebastião

Seduh e Administração Regional 
entregam PLC de Regularização Fundiária
para comunidades em São Sebastião

Leia mais Pág 17.

Leia mais Pág 20.



Moradores,   comerciantes e  frequentadores 
da Quadra 104 do bairro Residencial Oeste, em  São 
Sebastião, ganharam um novo   estacionamento. 

Ao todo, são 21 vagas, mas devido à rotatividade 
de carros, elas atendem uma média de 200 pessoas 
por dia. Como determina a lei, espaços foram demarcados
para pessoas com deficiência e idosos.

Os trabalhos foram realizados em parceria com 
o comércio local, que doou o meio-fio, areia e cimento.     

A massa asfáltica é produzida pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)  e pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF). 

A mão de  obra  é  da    Administração   Regional 
de São Sebastião, que também elaborou o projeto.

Fonte: Agência Brasília 

Fotos: Eduardo Nunes
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Fonte:
Foto: 

Agência Brasília
Eduardo Nunes

 Bem na entrada da 
cidade, um letreiro com 22 metros 
de extensão escrito “EU AMO SÃO 
SEBASTIÃO” foi construído para 
receber e dar boas-vindas aos mora-
dores e visitantes. “O letreiro dá mais 
autoestima para nós. Tenho orgulho 
de morar aqui e amo minha cidade”, 
disse Tânia. 

 A construção iniciou-
-se em 18 de maio, projeto idealiza-
do pela equipe da Administração 
Regional, cuja coordenação de 
execução foi realizada pelo servidor 
Célio Batista. 

 O patrocínio veio de 
empresários da cidade que compra-
ram a ideia e colaboraram com a 
obra. "Nosso lema nesta gestão é 
que aqui é o melhor lugar para se 
viver no DF porque o potencial é 
grande – ecológico, rural, agrícola, 
de mananciais. 

 O povo é trabalhador, 
esforçado. Queremos sensibilizar e 
despertar o sentimento de amor, 
carinho, afeto e apreço para com a 
cidade”, diz o administrador Alan 
Valim. "Agradecemos as empresas A 
Preferida Papelaria, Grupo Via Delta, 
Buritintas, GMW Construções pelo 
apoio na construção deste monu-
mento e com isso contribuir para que 
São Sebastião seja a melhor cidade 
para se viver no Distrito Federal" 
completou Valim.

 O letreiro turístico 
ganhou luzes formando uma árvore 
de Natal. Os enfeites foram coloca-
dos por meio de doação do comér-
cio local.  
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      Tem    mais   policiais    militares   nas   ruas do 
Distrito Federal. Os 718 praças recém-diplomados 
foram distribuídos estrategicamente entre todos os 
comandos  regionais  da   capital.  Eles começaram 
nesta   semana   e   já   apresentaram resultados no 
policiamento   ostensivo,   com   apreensões    pela 
cidade.    Só   em   São   Sebastião foram 60 novos 
policiais. 
Fonte: Agência Brasília

Fotos: Eduardo Nunes
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 O uso da tecnologia – por câmeras de videomonitoramento – 
tem subsidiado grande partes das ações da Secretaria de Segurança Pública 
e das forças de segurança tem sido primordiais para a redução das ocorrên-
cias criminais.  As imagens são monitoradas por policiais no Centro Integrado 
de Operações de Brasília (Ciob).

Vinte e uma regiões administrativas já contam com a tecnologia de ponta.
* Com informações da Secretaria de Segurança Pública

São Sebastião ganha câmeras de monitoramento



O projeto   de pintura de paradas, gerenciado 
pela Administração Regional de São Sebastião, 
coloriu oito  pontos em 2019. Neste ano, foram quatro 
paradas, sem custos ao Governo do Distrito Federal.

Tudo acontece graças à Maria Arcila. Hoje 
com 17 anos, a estudante bateu na porta do gabinete 
do administrador Alan Valim pedindo autorização para   
grafitar   uma parada, que estava cheia de poluição 
visual.  Ela doa talento, enquanto comerciantes locais 
fornecem o material necessário para as   obras a partir 
da articulação dos gestores da regional.

A medida é usada para promover e incentivar 
a conscientização. Dos oito pontos coloridos no 
passado, apenas um sofreu vandalismo. Agora, a   
meta é colorir mais 12 paradas na cidade, o que deve 
levar cerca de 30 dias. 

Foram oferecidas mil vagas para a 
castração de cães e gatos em fevereiro de 
2020. Essa foi uma parceria entre o Brasília 
Ambiental(Ibram)eaparceriacomaAdministração 
Regional de São Sebastião.

Na ocasião, não houve aglomeração 
eocadastroocorreutranquilamente.Orecurso 
veio por emenda  parlamentar. 

Infelizmente, em decorrência da 
pandemia instaurada pelo Novo Coronavírus 
no mês de março, os atendimentos foram 
suspensos.Desdeodia23dejulho,ascirurgias 
foram retomadas. No site da Administração 
de São Sebastião dentro das novas datas 
para as cirurgias. 

*Evento realizado antes pandemia

Fotos: Eduardo Nunes

Fotos: Eduardo Nunes
Fonte: Agência Brasília
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Foi anunciado pelo governador 
do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a 
secretária da Mulher, Erika Filippelli, a 
construção da Casa da Mulher Brasileira 
em São Sebastião. 

A determinação do espaço ficou a 
cargo da Administração Regional, que 
escolheu de forma estratégica um local 
próximo de outros órgãos, como o Minis-
tério Público do DF.

A Novacap já contratou a empre-
sa para elaborar o projeto. O recurso para 
construção virá por meio de emenda 
parlamentar federal.

*Evento realizado antes pandemia

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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         Diariamente   o    serviço  de  recolhimento de 
entulhos é realizado na cidade.  São  retirados, pelo 
menos, 150   toneladas semanalmente, em um mês 
esse valor chega  a  600  toneladas.   De janeiro até 
dezembro   foram  retirados   1,7 mil  toneladas   de 
entulhos de diversos pontos de descarte    irregular.
         O  objetivo  é  diminuir possíveis  abrigos para 
proliferação de focos do mosquito da Dengue. 
        Além disso, o órgão realiza  frequentemente  a 
ação de "manejo programado",  em parceria com o 
Núcleo  de  Vigilância Ambiental,  que  consiste  em 
pedir para que os moradores de determinado bairro 
coloquem  nas  datas  marcadas inservíveis (sofás e 
móveis em geral).  
        Neste ano os bairros Residencial Vitória, Vila do 
Boa e a Baia dos Carroceiros receberam a iniciativa.              
Em   cada  local  a  média de recolhimento  foi  de  8   
caminhões truco, o que corresponde a 50 toneladas, 
gerando um total de 400 toneladas de  inseríveis  em 
cada área atendida.

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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Agora é uma realidade. As obras de 
pavimentação da Rua São Bartolomeu, no Núcleo 
Rural Capão Comprido, tiveram início e fim no 
primeiro semestre de 2020. 

O asfalto novo beneficia 18 mil moradores 
da região, além de mais de 650 estudantes, de 4 
a 11 anos, que utilizam a pista para chegar até a 
Escola Classe São Bartolomeu.  

No trajeto era frequente ônibus escolares 
atolados. Esse foi um dos primeiros pedidos que 
a comunidade fez para a Administração Regional 
em 2019. "Não foram uma, nem duas vezes que 
nos deparamos com essa situação no primeiro 
horário da manhã e era muito triste, pois, naquele 
momento não podíamos fazer nada para resolver 
de vez a situação a não ser ajudar com maquinas 
para desatolarem os veículos e fazer paliativos", 
relembra o administrador. 

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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Pavimentação: R$ 1.122.562,07 milhão
Aditivo das calçadas: R$ 199.631,80 mil
Origem: emenda parlamentar. 
Projeto e licitação: Departamento de 
Estradas de Rodagens do DF (DER)
Colaboração: Administração Regional 
de São Sebastião

*Evento realizado antes pandemia

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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O processo iniciou em janeiro de 2019 com a conquista 
da    emenda parlamentar e, posteriormente, reuniões com 
técnicos da Companhia  Energética de Brasília (CEB) para 
viabilizar o projeto.   “Foi  de  suma importância para trazer 
conforto e segurança a comunidade e facilitando a qualida
de e trabalhos dos comerciantes e também da PMDF” 
enfatiza o administrador. 
  

Foram instaladas 764 lâmpa-
das de LED nas vias principais dos 
bairros Morro Azul, Bonsucesso, 
São Bartolomeu, Bora Manso, 
Centro, Vila Nova, Vila do Boa, 
Residencial do Bosque, Bela 
Vista, João Cândido e São Gabriel. 

Prestando contas
Valor: R$ 490.123,16 mil
Origem: emenda parlamentar
Projeto e licitação: Companhia Energética de Brasília (CEB)
Colaboração: Administração Regional de São Sebastião

*Evento realizado antes pandemia

A Rua  48  do  Centro   também 
recebeu   iluminação   de   LED.
Foram empregados R$ 18,5 mil 
em 11 pontos de trocas.

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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Em relação a dengue, esta Administração 
Regional mantém uma parceria com o Núcleo de 
Vigilância Ambiental de São Sebastião. Neste ano 
foram realizadas várias ações de vistoria e 
conscientização contra a dengue. 
- 25  de janeiro  -   
Mutirão com a presença de100 bombeiros, onde  
foram vistoriadas mais de mil 
residências; - 11 de março - Dia D de Combate à 
Dengue com mais de  500 alunos de escolas 
públicas numa ação de conscientização no Parque 
Ecológico São Sebastião; 
- 27 de abril - Sanear Dengue 
Mutirão de vistoria com a participação de agentes 
de todos os núcleos de vigilância  ambiental do DF;  
Na  ocasião  foram inspecionados 680 imóveis.
- Mutirão de fumacê com aplicação do produto nas 
áreas com maior incidência;
- Duas  ações  de retirada de entulhos de casas 
de acumuladores.

A Administração Regional e o Núcleo de Vigilância Ambiental, re-
alizaram no primeiro semestre pelo menos quatro ações de 
remoção de lixos e entulhos na casa de acumuladores. 

Foram retirados materiais como plásticos, ferro, 
sacolas, lixos e eliminados. A ação faz parte do Programa 
Dengue  Zero  do Governo do Distrito Federal que tem objetivo 
de  combater a doença  da  capital.  Além disso há também  
participação  da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar.  

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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Ainda no primeiro semestre, 345 famílias realizaram
o sonho da casa própria. As chaves foram entregues pela
Codhab para contempladas no Parque dos Ipês (Crixá I, II e III)
numa cerimônia no dia 29 de junho. No final do ano passado,
foram entregues 582 apartamentos.

A criação do bairro faz parte da política habitacional
do DF de ampliar a oferta de habitação de interesse social.
Dividido em sete condomínios com 16 blocos, o Parque dos
Ipês, quando concluído, terá 3.120 unidades habitacionais. A
população máxima estimada é de 12.480 pessoas [calculados
quatro pessoas por família], que vão ocupar e escrever a
história de um bairro que nasce com infraestrutura digna.

A Administração Regional de São
Sebastião não parou devido a situação de
emergência em saúde pública e pandemia
declarada pela Organização Mundial a Saúde
(OMS), em decorrência do coronavírus
(Covid-19).
Logo em março foi lançado o Protocolo
Eletrônico para que os moradores registrassem
solicitações de serviços, autorizações e
abrissem processos sem precisar sair de casa.

A ideia foi tão boa, que a Secretaria de
Governo expandiu a ferramenta para todas as
regiões administrativas.

No início de julho começou o
treinamento para que os gerentes dos
protocolos utilizem o procedimento. Até 30 de
junho foram registradas 1.407 solicitações,
entre eles tapa-buraco, pedidos de cestas
básicas e etc.

Primeira demanda atendida
A recuperação das estradas da

Colônia Agrícola Aguilhada, em São Sebastião,
à margem direita da BR-251 foi a primeira
demanda atendida pela Administração
Regional a partir do Protocolo Eletrônico.

Foto: Agência Brasilía

Texto: Dayane Oliveira
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Foram realizados, de 2019 para cá, em São Sebastião, mais 
de 10 mil m² em obras de calçadas, a um custo de mais de R$ 512 
mil. “Essas demandas fazem parte de determinações feitas 
diretamente pelo governador Ibaneis Rocha a nossa administração, ou 
seja, que se cuidasse da infraestrutura da cidade, privilegiando a 
acessibilidade”, conta o Administrador de São Sebastião, Alan Valim.

Na prática, os serviços, realizado por uma empresa terceiri-
zada contratada pela Novacap, compreendem na demolição do 
calçamento antigo, recuperação e execução dentro das normas de 
acessibilidade. Caso haja necessidade, dependendo do local, por 
conta do grande fluxo de gente, novas calçadas serão construídas.

Em São Sebastião, já foram beneficiados os moradores do 
Jardim Mangueiral, Bora Manso, Quadra 305 do Residencial Oeste, 
além do Centro Olímpico, Centros de EnsinoInfantil 1 e 2, Escola 
Classe Cerâmica da Benção, Centro de Ensino Fundamental do 
Bosque e a UPA.
Fonte: Agência Brasília

No início do ano a Administração
Regional de São Sebastião inaugurou duas
salas para cursos do Senac. Na ocasião
foram entregues os espaços e dada as
boas-vindas aos alunos e aos novos
professores, de informática e gestão de
recursos humanos.

Ao todo, a parceria entre o Senac
e Administração já profissionalizou mais de
mil pessoas.

*Evento realizado antes pandemia

Fotos: Eduardo Nunes

Foto: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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O estado de conservação das estradas 
rurais do Assentamento 15 de Agosto, em São 
Sebastião, vinha causando prejuízo para as 
famílias dos 54 produtores que vivem na região. 
Os buracos nas ruas de terra do local dificulta-
vam o escoamento da produção diária dos 
agricultores que produzem toneladas de hortali-
ças, frutas e vegetais. Mas o trabalho da 
administração regional de São Sebastião vai 
acabar com o problema.

“Estamos trabalhando nas ruas que 
saem das chácaras e acessam a estrada 
principal do assentamento, que é um importante 
polo de produção rural da cidade”, afirma o 
administrador de São Sebastião, Alan Valim. 
“Sempre fazemos manutenção nessas estradas, 
mas as últimas chuvas causaram muitos 
estragos”, ressalta.

Outros núcleos rurais
A administração de São Sebastião 

intensificou a recuperação de estradas rurais da 
cidade no primeiro semestre com o apoio de 
máquinas na Secretaria de Agricultura e do GDF 
Presente. Assim, as equipes trabalharam para 
acabar com os pontos de atoleiro no Núcleo 
Rural Aguilhada que atrapalhavam a passagem 
de veículos, inclusive de ônibus escolares.

Os servidores também recuperaram um 
percurso de 15 quilômetros da estrada do 
Núcleo Rural Cavas, atendendo uma demanda 
dos produtores rurais da região que também 
usam a estrada para escoar mercadorias.

Fotos: Eduardo Nunes
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Entrega de cestas básicas 
A Administração Regional de São Sebastião 

apoiou diretamente as iniciativas de doação de cestas 
básicas a comunidades carentes da região. Dentre elas 
está a de entrega de 242 cestas realizadas pela Defen-
soria Pública do DF a Baia dos Carroceiros e Vila 
Green. 
Foram também distribuídas mais de 500 cestas 
diretamente por equipes da RA, que trabalharam junto 
com a Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, 
que entregaram de acordo com cadastros realizados 
na Secretaria de Desenvolvimento (Sedes). 

Cadastros
Por meio do Protocolo Eletrônico e também 

de fichas físicas, a Administração Regional realizou 
cadastros para que os moradores recebessem as 
cestas emergenciais da Sedes. Foram realizados mais 
de 2 mil cadastros. 

Desinfecção de locais públicos
O Programa Sanear-DF esteve em São

Sebastião neste primeiro semestre desinfetando mais 
de 20 locais públicos, como unidades básicas de 
saúde (UBS's), a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), Agência do Trabalhador, Administração Regio-
nal, Feira Permanente, Restaurante Comunitário, entre 
outros. 

Os técnicos da Vigilância Ambiental borrifa-
ram o produto hipoclorito de sódio puro, composto 
químico utilizado para limpar e desinfetar superfícies 
com o objetivo de combater à proliferação da Covid-
-19.  

Entrega de máscaras
De março a junho a Administração Regional 

entregou mais de 15 mil máscaras de proteção 
individual para os moradores de São Sebastião. 
A ação é uma determinação do Governo do 
Distrito Federal contra o aumento dos casos de pesso-
as contaminas pela Covid-19.

Fotos: Eduardo Nunes
Texto: Dayane Oliveira
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Neste ano foram instalados dois abrigos de 
ônibus, um no Morro Azul e outro na Vila Nova. 

Além de ter sido executado 170 toneladasde 
de massa asfaltica na Operação Buraco Zero. Todos os 
bairros da cidade já foram atendidos. De acordo com o 
administrador Alan Valim, em um ano e meio de 
governo foi eliminado dois terços dos buracos existen-
tes. 

O serviço de poda de árvore foi ampliado em 
todo o DF e em São Sebastião não foi diferente.

Texto: Dayane Oliveira
Fotos: Eduardo Nunes
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Fotos:  Eduardo Nunes

 A liberação de R$ 1.014.839 em emendas 
parlamentares vai permitir tirar do papel demandas antigas da 
comunidade de São Sebastião. Há três licitações em 
andamento: a transformação completa da Praça Santo 
Afonso, no bairro São José, a reformas do campo sintético em 
frente à delegacia local e a construção de uma nova praça no 
Setor Vila Nova. A licitação da reforma da Praça Bela Vista será 
no ano que vem. 

 “É um momento especial para todos nós”, 
comemora o administrador de São Sebastião, Alan Valim, que 
elogia a agilidade com que o GDF empreende obras na região. 
“Assim, mesmo em tempo de pandemia, podemos melhorar a 
cidade, promover melhores condições de infraestrutura, 
esporte e lazer. 

 É muito gratificante para todos nós poder 
contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, 
resume.

*Texto: Jéssica Antunes da Agência Brasília

Administração Regional executará R$ 1 milhão em obras  

Projeto COLOM RA XIV 
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Energia Legal para comunidades em regularização

 O Governo do Distrito Federal agora tem um programa que vai 
levar mais dignidade às comunidades que mais precisam. O governador Ibaneis 
Rocha assinou decreto que institui o Energia Legal, programa que permite a 
instalação de rede de distribuição de energia em áreas urbanas ou rurais que 
estejam em processo de regularização fundiária. A previsão é que mais de 62 mil 
pontos sejam beneficiados.

 Três áreas foram elencadas para receber o projeto, começando 
pelo Sol Nascente/Pôr do Sol. Depois, a previsão é de que o programa chegue a 
setores como Morro da Cruz, em São Sebastião, e Água Quente, no Recanto das 
Emas. Enquanto a iluminação pública é instalada, uma equipe da Companhia 
Energética de Brasília (CEB) vai ao local fazer cadastramento de moradores e 
trocar as redes necessárias, com a colocação de medidores e transformadores.

 A iniciativa inverte a lógica dos últimos anos. “Primeiro vamos levar 
energia e depois regularizar as áreas, entregar escritura e fazer com que sejam 
cada dia mais felizes no lugar onde escolheu para morar”, destacou o governador 
após o ato oficial. “Nós acolhemos reivindicações, arrumamos o instrumento 
legal para isso, temos apoio da Câmara Legislativa destinando emendas para 
executar o trabalho e esperamos concluir em todas as comunidades que, hoje, 
têm problema de energia o mais rápido possível."
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Alto Mangueiral: novo bairro chega a São Sebastião
para diminuir déficit de moradias

 O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
quando esteve na entrega de chaves dos apartamentos do Parque 
dos Ipês em São Sebastião, em junho desse ano, foi enfático: temos 
uma meta de entregar pelo menos 40 mil moradias na capital federal 
até o fim da gestão. E foi além "tenho convicção de que nós vamos 
atingir vem mais que isso", declarou à época.

 Além do Parque dos ipês, que ao todo vai contemplar 
3.120 apartamentos (873 pessoas já pegaram a chave da casa 
própria), será construído também outro bairro: o Alto Mangueiral.  
 Esse novo empreendimento terá capacidade para 
aproximadamente 6,4 mil moradias, entre apartamentos e casas. As 
obras têm previsão de início em 2021. "Desde o ano passado nossa 
gestão corre atrás de melhorias na qualidade de vida da nossa popu-
lação. Já trouxemos não só o presidente da Codhab, Wellington Luiz, 
mas também os técnicos da companhia em reuniões com a comuni-
dade para debater assuntos relacionados a moradias e regularização, 
sempre buscando alternativas para ajudar a região", enfatiza o admi-
nistrador Alan Valim.

*Com Informações da Codhab
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Seduh e Administração Regional entregam PLC de
Regularização Fundiária para comunidades em São Sebastião

 Foi entregue o Projeto de Lei Complementar (PLC) de 
Regularização Fundiária Urbana para os moradores do Morro da 
Cruz, Capão Comprido e Vila do Boa. Mais de 300 pessoas compare-
ceram ao evento que ocorreu na manhã do dia 5 de dezembro, no 
Ginásio São Francisco.

 "O PLC altera o PDOT para incluir os bairros como 
áreas de relevante interesse social (ARIS)", explicou o secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Mateus Oliveira. "Esse 
projeto vai adiantar as propostas de regularização desses locais e o 
objetivo é fazer com que essas áreas possam receber os dispositivos 
legais de estrutura como o Programa Energia Legal, água tratada, 
pavimentação e rede de esgoto", complementou o administrador de 
São Sebastião, Alan Valim.

 O texto foi elaborado pela subsecretaria de Parcela-
mentos e Regularização Fundiária da Seduh e será enviado para 
apreciação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e será 
votado antes da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
(PDOT). "Ainda no ano passado o Governador determinou a regulari-
zação de São Sebastião e enfatizou que todos os órgãos deveriam se 
envolver e priorizar este assunto tão importante para a cidade", 
relembrou Valim.

Fotos:  Eduardo Nunes
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Estrutura ociosa em São Sebastião será unidades educacionais

 As obras para a readequação da estrutura do 
antigo albergue de São Sebastião para unidades educacionais 
já começaram. Nesta primeira etapa serão investidos cerca de 
R$ 1 milhão do Programa de Descentralização Financeira e 
Orçamentária (Pdaf).

 No local funcionará um Centro Integrado de 
Línguas (CIL), a Regional de Ensino (CRE) e um Centro de 
Ensino Fundamental (CEF)

 O administrador contou que o governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou a ocupação da área 
que estava ociosa. "Neste ano pensamos também em destinar 
para a área da saúde, onde seria um hospital de campanha, em 
decorrência da pandemia da Covid-19, mas como na nossa 
região não houve um grande número de casos comparado a 
outras localidades, voltamos para o projeto de adequar para a 
educação", disse.

 Agora, está definido: a estrutura será para a 
educação. "Cumprimos assim nossa obrigação de Estado, de 
olhar para as maiores necessidades e fazer o possível e impos-
sível para seguir adiante. Ficamos felizes que o espaço será 
bem utilizado pela educação, na cidade não se constrói uma 
escola há 10 anos e é uma área de grande demanda na nossa 
região", completa Valim.
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GDF leva regularização jurídica a empreendedores em Sebastião

Foto: Eduardo Nunes
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 Sessenta e duas pessoas receberam autoriza-
ção para trabalhar com segurança jurídica. O documento foi 
entregue pelo secretário das Cidades, Valmir Lemos, e o 
administrador de São Sebastião, Alan Valim, neste mês de 
dezembro. 

 São 21 licenças precárias (termo provisório) 
para donos de quiosques e 41 permissões para ambulantes. 
“A Secretaria das Cidades, junto à Administração Regional de 
São Sebastião, está trabalhando para transformar a vida das 
pessoas. Hoje, os quiosqueiros receberam algo provisório, 
mas em breve serão definitivas”, frisou o chefe de pasta. 

 “É um dos momentos mais especiais para 
todos nós, principalmente as mães e os pais de família que 
poderão ter um Natal e um ano que se aproxima mais próspe-
ro. Hoje cumprimos mais uma determinação do governador 
Ibaneis Rocha: cumprir nossa missão de impactar positiva-
mente a vida das pessoas, fazendo um governo para quem 
precisa”, acrescentou o administrador.

 Somando-se às entregas de 2019, a adminis-
tração regional já tirou 129 empreendedores da irregularidade. 
“Temos um apreço enorme por esses profissionais e não 
queremos, de forma alguma, que haja prejuízos neste fim de 
ano, principalmente após um ano de situações tão atípicas”, 
arrematou Valim.



Olhar para o Turismo Histórico

 A Administração Regional de 
São Sebastião instalou um cruzeiro provisório 
no Morro da Cruz com o objetivo de não 
deixar o espaço —Desde dezembro de 2019 
a cruz original está sobre cuidados da RA XIV 
no intuito de preservar o patrimônio histórico 
—  e/o parcelamento irregular da área. 

 Os materiais utilizados foram 
doados pelos comerciantes locais.

"Nos deparamos com um cruzeiro totalmente 
deteriorado pelo tempo, com cupins e 
queimado e não dava pra restaurar do jeito 
que pensamos", conta o administrador Alan 
Valim. 

Foto: Eduardo Nunes
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Administração Regional entrega cessão de uso do
Centro de Múltiplas Funções

 Foi entregue oficialmente pelo administrador Alan 
Valim a cessão de uso do Centro de Múltiplas Funções para a 
reitora do Instituto Federal de Brasília (IFB), Luciana Massukado, e 
o diretor do campus de São Sebastião, Robson Caldas.

 O espaço é utilizado pelos estudantes e professores 
desde o início da unidade na região, mas não havia cessão oficial, 
já que o prédio pertence a Administração Regional. O diretor 
Robson Caldas disse estar feliz e aliviado ao mesmo tempo pela 
assinatura. "Entra e sai administrador e nada nunca se resolveu, 
agora com esse documento temos uma segurança para realizar 
reformas e modificações de acordo com as necessidades", expli-
cou. "Agradecemos ao GDF e a gestão atual da Administração 
Regional, que foi essencial, para resolver essa pendência que 
durou anos", concluiu Caldas.
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Administração Regional e Senac-DF promovem palestra de EPI's

 A Equipe de Obras da Administração Regional 
marcou compromisso com a responsabilidade e a segurança no 
trabalho, nossa equipe de operações especiais recebeu treina-
mento de ponta dos profissionais do SENAC-DF.

 A participação em uma palestra sobre equipamen-
tos de proteção individual (EPI’s). A exposição foi feita pelo profes-
sor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito 
Federal (Senac-DF) Eduardo Santos que usou mecanismos intera-
tivos por meio do projetor para explicar e mostrar a importância e 
a forma correta de utilização de cada item. Os 20 participantes, 
entre servidores e colaboradores, receberam certificado de duas 
horas-aula.

 O administrador de São Sebastião, Alan Valim, fez 
uma breve abertura sobre o tema e abordou situações de risco que 
podem ocorrer. "Por ser bombeiro militar há mais de 20 anos já vi 
de tudo, por isso, considero de extrema importância seguir os 
protocolos de segurança e não abro mão disso para minha 
equipe", explicou.

Fotos:  Eduardo Nunes
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Mudanças na sinalização de trânsito da DF-463

 Visando diminuir os riscos de acidentes na descida 
de São Sebastião — DF-463 — o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) realizou melhorias como o remanejamento e redu-
ção de velocidade dos pardais; construção de quebra-molas e 
reforço da sinalização horizontal vertical.

 Essas medidas foram possíveis após conversas e 
solicitações feitas pela Administração Regional de São Sebastião. 
"A descida da cidade sempre foi um problema, já tivemos vários 
acidentes, uns gravíssimos e outros leves, mas sempre acidentes 
que nos deixam inquietos, preocupados e em busca de soluções 
cabíveis para aumentar a segurança dos pedestres e motoristas", 
frisou o administrador Alan Valim.
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Serviços das administrações regionais já estão no e-GDF

Android IOS

 O processo de transformação digital chegou às administrações 
regionais. O e-GDF, aplicativo oficial do governo, agora conta com uma nova 
funcionalidade: o e-Cidades, que permite a abertura de requerimentos a distân-
cia e o acompanhamento dos respectivos processos.

 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 projeto foi baseado no Protocolo Eletrônico — 
formulário digital — lançado pela Administração Regional de São Sebastião no 
início da pandemia, em março deste ano. A funcionalidade permitiu que os 
moradores registrassem as demandas sem precisar sair de casa. 

*Com informações da Secretaria de Economia do DF

 A Administração Regional inova 
mais uma vez trazendo a Parede Tecnológica. 
Por ela, o cidadão comum terá possibilidade de 
acessar sites institucionais como Ouvidoria, 
Delegacia Virtual, Detran, entre outros, além de 
acompanhar processos no Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI) e fazer pesquisas pessoais 
na rede. 

 Atualmente são três computado-
res e há previsão de ampliar para 10 pontos 
acesso em janeiro.
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É Tempo de Ação

 Apesar da situação 
atípica por conta da pandemia mun-
dial devido ao novo Coronavírus, a 
equipe de obras da Administração 
Regional não mediu esforços para 
realizar os serviços essenciais para 
a população. 

1,7 mil toneladas de entulhos e inser-
víveis foram recolhidos;

1, 17 mil toneladas de massa asfalti-
ca aplicadas para operação tapa 
buraco

152 bocas de lobo passaram por 
limpeza e manutenção; dessas 80 
receberam novas tampas de con-
creto e meio-fios vazados; 

43,3 quilômetros de estradas de 
chão foram recuperadas nas áreas 
rurais e bairros que não tem pavi-
mentação;

Poda de árvores em vários bairros;
Instalação de 57 manilhas na área 
rural.

Fotos:  Eduardo Nunes
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São Sebastião ganha primeiroponto de descarte eletrônico

Administração Regional de São Sebastião
ganha prêmio ITA 2020

 São Sebastião recebeu neste ano o primeiro ponto 
de descarte eletrônico. O programa pioneiro Reciclotech é uma 
iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem 
objetivo de incentivar a política reversa e recondicionar materiais, 
com polos de economia circular e formação especializada de 
jovens. 

 São 120 pontos espalhados pelo Distrito Federal e 
um deles fica na Administração Regional de São Sebastião. Você 
pode descartar pilhas, monitor, eletrodoméstico, notebooks, 
cabos, impressoras, entre outros. 

 A Administração Regional de 
São Sebastião ganhou o prêmio de Índice 
de Transparência Ativa (ITA) 2020, isso 
significa que o órgão atingiu 100% de trans-
parência. “Nada resiste a força do trabalho, 
da honestidade, da verdade e da transpa-
rência. Parabéns time pela premiação”, 
enfatizou o administrador Alan Valim.

Fotos:  Eduardo Nunes
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Administração Regional retira 110 toneladas de lixo
do Parque do Bosque

 A ação foi promovida pela 
Administração Regional, em parceria 
com o Núcleo de Vigilância Ambiental e 
o Serviço de Limpeza Urbana, e teve 
objetivo de eliminar abrigos e focos de 
diversos mosquitos, como o Aedes 
aegypti, dentre outros.    
 Ao todo, 20 pessoas, 
entre servidores e colaboradores, parti-
ciparam.  "É determinação do GDF que 
priorizemos a saúde, desde o ano pas-
sado trabalhamos incansavelmente em 
diversas ações do Programa Dengue 
Zero. Precisamos eliminar os focos, os 
locais de abrigo, não podemos abaixar a 
guarda", frisou o administrador regional 
Alan Valim.

 O serviço de limpeza 
ganhou força após um macaco morto, 
infectado com febre amarela, ter sido 
encontrado em São Sebastião, no bairro 
São José, em novembro deste ano. É 
importante lembrar que o mosquito 
transmissor da dengue também transmi-
te febre amarela, chikungunya e zika 
vírus.

Fotos:  Eduardo Nunes
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Administração Regional e Direcional Engenharia
entregam praças comunitárias 

 Duas praças comunitárias foram 
entregues para a comunidade do Parque dos Ipês. 
  As praças, localizadas nas ruas 1 e 2 da Avenida 
Crixá, possuem quadra poliesportiva, pergolados, 
bancos, parques infantis emborrachados, acade-
mia, campo de futebol society, pista de skate e 
muito mais. 

 "Estamos recebendo da empresa e 
entregando aos moradores, aqui representados 
pelos síndicos e subsíndicos, com muita felicidade, 
pois o Parque dos Ipês é um empreendimento 
completo, pois, não proporciona só moradias, mas 
também qualidade de vida", disse o administrador. 

 "Essa é a proposta do GDF, propor-
cionar o bem-estar a todos, e lembrando o que 
nosso governador sempre diz: governo é para os 
mais humildes, pois o rico, basta não atrapalhar", 
frisou Valim. 

Fotos:  Eduardo Nunes
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São Sebastião recebe campanhas
sociais da primeira-dama

Fotos:  Eduardo Nunes

 Os moradores de São Sebastião 
receberam diversas ações da primeira-dama do 
Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. 

 Foram distribuídos 1500 brinquedos 
para as crianças da Vila do Boa, Vila Green e Capão 
Comprido pela Campanha Vem Brincar Comigo; 
300 cestas natalinas na Campanha Nosso Natal, e 
arrecadados 270 peças de roupas na Campanha do 
Agasalho. 
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