
 

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NO DF 

 

� Esporte 

 

� Bolsa Atleta 
 - Patrocínio de 143 atletas do DF em modalidades olímpicas/paralímpicas (R$ $ 
2 milhões ao ano); e de 33 atletas em modalidades não-olímpicas/não-
paralímpicas     (R$ 577,2 mil ao ano).  

 
� Bolsa Pódio 
R$ 816 mil em atletas nascidos no DF, como: 
- César Castro (saltos ornamentais), que disputará a prova de trampolim de 3 
metros na Rio 2016. É campeão do circuito mundial de Porto Rico 2013; 
- Bruno Schmidt (vôlei de praia), que também participa dos Jogos 2016. É 
campeão mundial de 2015, na Holanda;  
- Guilherme Dias Alves (taekwondo). Bronze no Mundial de 2013 em Puebla, no 
México; 
- Aloísio Alves de Lima Júnior (tênis de mesa paraolímpico).  Medalha de bronze 
por equipes no Mundial em 2014; 
- Bruno de Paula Peres Braga (tênis de mesa paraolímpico). Medalha de bronze 
por equipes no Mundial em 2014. 

 
� Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) 
- Dois CIEs no valor total de R$ 6,4 milhões.  
 
� Pista de Atletismo 

- R$ 13,7 milhões na reforma de duas pistas de atletismo, em parceria com a 
Universidade de Brasília (UnB); 
- R$ 14,2 milhões na ampliação da pista de atletismo do Centro Interescolar de 
Educação Física, em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF). 
 
� Obras estruturantes - R$ 14 milhões  
- R$ 6 milhões na revitalização e reforma do Estádio Antonio Otoni Filho (CAVE), 
em parceria com o GDF; 
- R$ 7 milhões na infraestrutura do Centro Treinamento dos Bombeiros, em 
parceria com o GDF; 
- R$ R$ 1 milhão para reforma do campo de futebol do Colégio Militar de Brasília. 

 

� Equipamentos 
Por meio de convênios com confederações esportivas, o Ministério do Esporte 
também investiu em equipamentos para centros de treinamento de várias 
modalidades. Exemplos: Centro Atlético de Vizinha, Federação Metropolitana de 
Judô, Federação de Tiro com Arco do DF, Centro de Treinamento de Tênis de 
Mesa, Federação Brasiliense de Ginástica, Federação Brasiliense de Lutas 
Associadas, entre outros.   
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        (Fonte: Ministério do Esporte) 

 

� Outros programas federais no DF 
 

� Bolsa Família: 93.961 famílias atendidas pelo programa, com pagamento de 
R$ 149,44 milhões em 2015.  

� Minha Casa Minha Vida: 15.009 unidades entregues até maio de 2016, de um 
total de 51.322 contratadas e 26.731 em obras, somando R$ 5,02 milhões em 
investimentos.  

� Saúde Não Tem Preço: 475.950 pessoas foram beneficiadas com 
medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes desde 2011, na rede 
conveniada, além de 102.568 com medicamentos para asma. E, ainda, 
292.457 pessoas beneficiadas no programa Medicamentos com Desconto até 
fevereiro. 

� Mais Médicos: 111 médicos no programa, com 382.950 pessoas 
potencialmente atendidas até abril de 2016. 

� Educação Técnica 
- Pronatec: 135.688 alunos matriculados no programa até março de 2016, 
sendo 83.358 em qualificação profissional e 52.330 em ensino técnico; 
- Institutos Federais: 10 escolas em funcionamento até março de 2016, sendo 
08 desde 2011. 

� Educação Superior: 60.495 beneficiados pelo Programa Universidade para 
Todos (ProUni) até março de 2016; 93.841 contratos firmados pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies); 3.675 bolsas concedidas pelo Ciência sem 
Fronteiras; 250.177 inscrições em todo DF no Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). 

� Supersimples: 194.840 empresas optantes e 114.989 Microempreendedores 
Individuais (MEI) em maio de 2016. 

� Segurança: R$ 101,3 milhões em modernização dos sistemas de 
segurança para  a Copa 2014, um dos legados do Mundial; R$ 7,2 
milhões para a aquisição de dois helicópteros, entregues em 2011; R$ 1,2 
milhões para o Corpo de Bombeiros Militar do DF, nos últimos 5 anos, 
para a compra de 2 caminhões de combate a incêndios, 2 caminhonetas 
para salvamento, 2 desencarceradores hidráulicos e 18 equipamentos de 
proteção respiratória. 

� Turismo: R$ 23,8 milhões para a infraestrutura turística do DF desde 2003.  

� Cultura  
- 94 Pontos de Cultura e seis Pontões, com fomento de R$ 21,2 milhões, 
sendo R$ 16,2 milhões de recursos do governo federal; 
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- Lei Rouanet: 51 projetos de captação efetivados, totalizando R$ 
20.750.059,02 em recursos.  
(Fonte: Governo Federal) 

 


