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  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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 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 moradores 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 idealizado 
pela equipe da Administração 
Regional, cuja coordenação de 
execução foi realizada pelo 
servidor Célio Batista. 
 O patrocínio veio de 
empresários da cidade que 
compraram 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 monumento 
e com isso contribuir para que 
São Sebastião seja a melhor 
cidade para se viver no Distrito 
Federal" completou Valim.

Fonte: Agência Brasília

Fotos: Eduardo Nunes
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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 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) e a parceria com a Administração 
Regional de São Sebastião.
 Na ocasião, não houve aglomeração 
e o cadastro ocorreu tranquilamente. O recurso 
veio por emenda  parlamentar. 
 Infelizmente, em decorrência da 
pandemia instaurada pelo Novo Coronavírus 
no mês de março, os atendimentos foram 
suspensos. Desde o dia 23 de julho, as cirurgias 
foram retomadas. No site da Administração 
de São Sebastião dentro das novas datas 
para as cirurgias. 
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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.
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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 
junho  foram   retiradas   quase 3,6 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.

Boa e a Baia dos Carroceiros receberam a iniciativa.              
Em   cada  local  a  média de recolhimento  foi  de  8   

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
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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
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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.
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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 Oliveira15

Distrito Federal contra o aumento dos casos de pesso
as contaminas pela Covid-19.



 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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