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Os verdadeiros motivos 
da exoneração de Miro 
Gomes da Administração 
de Santa Maria.

Novo Gama já vive clima 
de eleição e os ânimos
se acirram.

DE ALMA LIMPA - Hugo Gutemberg é 
absolvido pelo TJDFT após acusação 
de crime sexual.
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VC-371 será pavimentada no início de 2020
GDF cumpre promessa e lança edital para contratação da empresa que irá realizar a obra que colocará um fim ao sofrimento dos moradores da região.
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Nosso Natal serve 46 mil refeições
em um único dia. Média é de 23,7 mil
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Marco Túlio Alencar
Foto: Carlos Gandra/
CLDF
Núcleo de Jornalismo - 
Câmara Legislativa

Com a votação 
em segundo 
turno e reda-
ção final, na 
madrugada da 

última sexta-feira (13), do 
projeto de lei nº 645/2019, 
que estima a receita e fixa a 
despesa do Distrito Federal 
para o exercício financei-
ro de 2020 – o Orçamento 
para o ano que vem –, a Câ-
mara Legislativa encerra as 
atividades do plenário neste 
ano. No retorno dos traba-
lhos dos deputados distri-
tais, a partir de 3 de feve-
reiro, haverá uma mudança 
no sistema de votações em 
virtude da instalação do 
painel eletrônico.

Para adequar o Regi-
mento Interno da CLDF 
a essa nova realidade, foi 
aprovado, na sessão ex-
traordinária de hoje, em 
segundo turno e redação 
final, o projeto de resolu-
ção nº 35/2019, para alterar 
o artigo nº 194 do regula-
mento, que trata das vota-
ções nominais. Segundo o 
vice-presidente da Casa, 
deputado Delmasso (Re-
publicanos), no retorno dos 

Da Ascom deputado
Robério Negreiros

T ramita na Câ-
mara Legis-
lativa do Dis-
trito Federal 
– CLDF, des-

de o mês de agosto, o Pro-
jeto de Lei nº 643/2019, 
de autoria do deputado 
distrital Robério Negrei-
ros (PSD), que institui 
a Semana Distrital da 
Conscientização sobre a 
Esquizofrenia. A proposta 
tem o objetivo de buscar 
conscientizar a sociedade 
sobre o desafio de tratar a 
doença, colocando o pa-
ciente em foco. A Semana 
Distrital da Conscientiza-
ção sobre a Esquizofrenia 
será realizada, anualmen-
te, na semana do dia 24 
de maio, Dia Mundial de 
Conscientização da Es-
quizofrenia.

A esquizofrenia é um 
transtorno mental crôni-
co, reconhecido por ori-
ginar pensamentos e ex-
periências que não têm 
ligação com a realidade, 
se caracteriza, ainda, por 

trabalhos, “teremos o painel 
e os dispositivos instalados 
nas bancadas, o que possi-
bilitará aos parlamentares a 
votação pelo sistema eletrô-
nico”.

A medida – que faz par-
te de uma série de atualiza-
ções, como a implantação 
do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) – tem 
o objetivo, segundo Del-
masso, “de levar a Câmara 
Legislativa ao século XXI” 
e recebeu o apoio dos dis-
tritais. O deputado Fábio 
Felix (PSOL), por exemplo, 
destacou que a iniciativa 
é “muito positiva”, entre 

outros motivos, porque au-
mentará a transparência do 
Poder Legislativo. “Será 
bom para a sociedade; para 
a imprensa, que acompanha 
as votações; e para a atua-
ção parlamentar”, resumiu.

Funcionamento – Du-
rante o recesso parlamen-
tar, que começou na última 
segunda-feira (16), ficaram 
suspensas as sessões deli-
berativas, as reuniões das 
comissões e demais ativi-
dades parlamentares, mas 
a Câmara Legislativa pros-
seguiu realizando suas de-
mais ações. Na sexta-feira 
(13), a CLDF funcionou 

normalmente e, às 19h, a 
Casa realizou, por inicia-
tiva do deputado Hermeto 
(MDB), sessão solene no 
Salão Comunitário do Nú-
cleo Bandeirante para co-
memorar o aniversário da-
quela localidade.

Até sexta-feira (20), o 
horário sofreu alterações. 
O atendimento ao público 
foi das 13h às 19h – mes-
mo horário a ser observa-
do durante todo o mês de 
janeiro. Nas semanas em 
que se comemoram o Na-
tal e Ano Novo não haverá 
expediente.

uma grave desestrutura-
ção psíquica, em que a 
pessoa perde a capacidade 
de integrar suas emoções 
e sentimentos com seus 
pensamentos, podendo 
apresentar delírios, alu-
cinações e comportamen-
tos que revelam a perda 
do juízo crítico. A doença 
produz também dificul-
dades sociais, como as 
relacionadas ao trabalho 
e relacionamento, com a 
interrupção das atividades 
produtivas da pessoa.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
consignou que a esqui-
zofrenia é a terceira cau-
sa de perda de qualidade 
de vida entre os 15 e 44 
anos. Considerando-se to-
das as doenças, calcula-se 
que mais de 21 milhões de 
pessoas em todo o mundo, 
vivam com essa doença.

De acordo com o depu-
tado Robério Negreiros, o 
objetivo da iniciativa é 
conhecer as principais di-
ficuldades e as diferentes 
opiniões e apontar possí-
veis propostas de novas 
ações, unindo as pessoas 
pela causa. “Além disso, 
a ação pretende entender 

e discutir a redução das 
barreiras do estigma e 
criar oportunidades de su-
peração e aumento da es-
perança sobre o desfecho 
dessa doença”, declarou o 
parlamentar.

Robério destacou que 
apesar do impacto social, a 
esquizofrenia ainda é uma 
doença pouco conhecida 
pela sociedade. Sempre 
cercada de muitos tabus 
e preconceitos. Crenças 
como “as pessoas com es-
quizofrenia são violentas 
e imprevisíveis”, “elas são 
culpadas pela doença”, 
“elas têm dupla persona-
lidade”, “elas precisam 
permanecer internadas” 
são fruto do desconheci-
mento e do preconceito. 
“A administração pública 
direta e indireta, órgãos do 
judiciário e do legislativo, 
além da sociedade devem 
promover ações voltadas à 
temática deste transtorno, 
pois estudos recentes vêm 
demonstrando que a im-
plementação de estratégias 
modificadoras da doença é 
capaz de alterar o curso da 
esquizofrenia para resulta-
dos favoráveis”, frisou o 
distrital.

Ao aproximar o 
período elei-
toral, coisas 
inexplicáveis 
ocorrem e dei-

xam muitos estudiosos com 
o cabelo em pé devido a for-
ma que as coisas acontecem. 
Há quem diga que, quando se 
trata de política, a mente do 
brasileiro tem que ser estu-
dada pela Nasa, pois há tanta 
fertilidade que “se plantar 
qualquer coisa na cabeça de 
muitos, com toda certeza vai 
germinar”.

Outro fato é que todos os 
postulantes a políticos “tem 
a vida ilibada”, segundo seus 
assessores, e quem pensar 
contrário pode pagar preço 
alto. Pode ter sido de tudo 
um pouco na vida pública, 
mas, em época de eleição o 
tal postulante se torna santo 
na boca de quem quer se dar 
bem a todo preço à custa do 
seu sucesso eleitoral, o outro 
(adversário), pode não ter 
sido nada, mas se torna o pior 
dos piores na sua língua.

Em Novo Gama não é 
diferente, todo período elei-
toral é a mesma coisa, ou 
como diz o dito – “é a mes-
ma ladainha”. Brigas, dis-
cussões, acusações e poucas 
propostas. Tudo isso, graças 
as “viúvas de maridos vivos” 
que mais atrapalham do que 
somam para a campanha de 
seus candidatos.

Sempre um dos lados não 
aceita e tenta de todas as for-
mas depreciar a outra parte 
sobre o pretexto de que esse 

“chegou agora e não pode se 
tornar grande”. Bobagem! 
Esse tipo de atitude em al-
guns casos é chamado de “ci-
úmes de mulher traída”, aon-
de a pessoa sabe que pode 
ganhar, mas prefere perder a 
desgrudar da vida pública do 
padrinho.

Existe a possibilidade 
clara de Novo Gama acabar 
com a hegemonia de um seg-
mento apenas, que há vários 
anos monopoliza o municí-
pio e de quebra sair vitorioso 
mais uma vez. Mas, para tan-
to, se faz necessário que as li-
deranças políticas opositoras 
se unam em prol da resposta 
nas urnas, ou amargarão mais 
uma vez o descenso de ver o 
coronelismo se perpetuar na 
cidade.

Os postulantes, acredita-
se que estão alheios ao que as 
“viúvas de marido vivo” es-
tão pregando e podem pagar 
com o descenso, amargando 
a derrota devido, talvez, não 
darem importância ao que 
seus “cabos eleitorais” an-
dam aprontando usando seus 
nomes.

A hora é de somar e ja-
mais depreciar, principal-
mente a imprensa que noticia 
diariamente o que ocorre na 
região. Digo, a imprensa! E 
uma coisa é clara: - “A im-
prensa próxima pode ser 
ruim, mas longe ela se torna 
pior, ou seja, “prefira o ini-
migo amigo do que o amigo 
inimigo”. As eleições estão 
logo aí e o tempo de união 
está curto.   

Ciúmes e Política não combinam



Por Celso Alonso
Foto Agência Satélite

Após uma can-
sativa ação 
judicial que 
culminou em 
um desgaste 

emocional, tendo inclusive 
a sua honra contestada por 
parte grande mídia e adver-
sários políticos que sempre 
torcem pelo seu insuces-
so, enfim no último dia 25 
de novembro, o ex-admi-
nistrador de Santa Maria, 
Hugo Gutemberg foi absol-
vido da acusação de crime 
sexual imposta por uma 
pessoa até então, ligada ao 
seu convívio familiar e que 
sempre foi auxiliada por 
sua família.

A situação chegou a tal 
ponto que Gutemberg foi 
inclusive agredido pelo pa-
drasto da suposta vítima, 
talvez por desconhecimen-
to do fato em si ou até mes-
mo para tentar demonstrar 
veracidade na denúncia e 
até mesmo, desvincular-se 
de especulações futuras. 
Mas, de nada valeu todo o 
teatro, pois neste caso a jus-
tiça não tardou e mostrou 
para aqueles que se subme-
tem a difamar o próximo, 
que a mentira tem pernas 
curtas e a verdade sempre 
vem à tona.

Apesar de uma peque-
na parte do “quanto pior, 
melhor está”, que de algu-
ma forma não acreditava 
na denúncia, porém torcia 
pela condenação de Hugo, 
amigos próximos e outros 
tantos conhecidos tinham 
certeza da sua inocência e 
fazia torcida pela absolvi-
ção e, ao sair a decisão que 
foi informada para poucos 
pelo próprio Hugo, a co-
memoração foi geral. Em 
poucos minutos, os amigos 
já haviam espalhado a no-
tícias pelos quatros cantos 
da cidade. “É o mínimo que 
nós podemos fazer pelo 
nosso grande amigo Hugo, 
pois na sua simplicidade, se 
guardou também da divul-
gação do resultado daqui-
lo que mudou a sua vida”, 
enfatizou o jornalista Vital 
Furtado. 

De acordo com a de-
núncia feita pela tia de uma 
menor, que na época tinha 
apenas 13 anos de idade 
e que frequentava a resi-
dência de Gutemberg, pois 
possuíram um vínculo de 
amizade e confiança, que 
foi quebrado após a fal-
sa denúncia, essa afirmou 
que foi aliciada pela espo-
sa de Gutemberg. “Fui pra 

casa da Aninha e ela teve 
intenções de eu ficar com 
o marido dela para ele me 
bancar, mas eu não aceitei”. 
Posteriormente disse para a 
sua tia que “acordou com 
alguém passando a mão em 
seu corpo”. 

O delegado que recebeu 
a denúncia disse há época 
que era “preciso ter cautela 
porque as apurações ainda 
estavam em fase inicial”, 
acreditando, talvez, que 
não poderia proferir parecer 
antecipado somente com 
a denúncia em si, devido a 
fragilidade da denúncia.

A esposa de Hugo tam-
bém foi acusada o que 
levantou desconfiança 
durante o processo de in-
vestigação, pois de acor-
do com os relatos, Ana 
Barbosa seria conivente e 
participava dos atos, o que 
pareceu bastante estranho 
devido na época, essa estar 
gestante, bem como, não ter 
qualquer menção de que fa-
tos anteriores pudessem ter 
acontecido algo ilícito.

Na época a defesa de 
Gutemberg assegurou que 
a denúncia foi baseada em 
“alegações frágeis, infun-
dadas e que feriam a honra 
de um cidadão”.

Ainda, o advogado do 
ex-administrador, disse que 
a menina teria sido convi-
dada por Ana Barbosa por 
considerá-la “uma sobri-
nha”. Na versão dele, a in-
vestigada estava ajudando 
a mãe, a pedido da própria, 
pois estava apresentando 
um comportamento estra-
nho. “A mãe recorreu a Ana 

para que tentasse fazer a 
garota desabafar”, tese afir-
mada pela defesa.

Outro fato marcante du-
rante o processo foi a ale-
gação da defesa em ralação 
aos laudos periciais feitos 
a partir de exames e en-
trevistas realizados com a 
suposta vítima. “Os laudos 
solicitados deram negati-
vo. Se o policial tivesse o 
mínimo de suspeita, na-
quele momento teria dado 
voz de prisão ao Hugo”.

Após extenso processo 
de investigação que du-
rou aproximadamente oito 
meses, o Ministério Públi-
co, órgão responsável pelo 
oferecimento da denúncia, 
reconheceu improcedência 
das acusações, descartando 
o crime de estupro e a con-
sequente inocência de Hugo 
e assim, solicitou a imediata 
absolvição de Gutemberg, 
que enfim pode “silenciar” 
muitos opositores que tor-
ciam pela sua condenação, 
devido a divergências polí-
ticas. “Eu tinha certeza do 
resultado desse processo, 
pois quem tem Deus no 
coração não se curva dian-
te dos obstáculos. A minha 
maior satisfação é poder 
olhar para todos aqueles me 
acusaram, que são poucos 
e perdoá-los pela inocência 
dos seus atos, pois acredi-
to que foram manipulados 
por, Deus sabem quem e 
por quais motivos procede-
ram daquela forma”, disse.

Em relação a família que 
o acusou, Hugo afirma que 
não possui qualquer tipo de 
rancor, uma vez acreditar 

que os motivos que os le-
varam as falsas acusações 
contra si e sua esposa vão 
além do crime propriamen-
te dito. “Falar o que em 
relação a essas pessoas. O 
que posso dizer é que são 
pessoas ingênuas que fo-
ram induzidas em busca de 
alguma vantagem que não 
posso afirmar quais são, 
mas, não imaginaram que a 
justiça tarda mais não falha 
e a verdade sempre vem à 
tona. O que estou fazendo e 
vou continuar a fazer é re-
zar por eles. Vou pedir que 
Deus os perdoe pelo que 
tentaram fazer e que isso 
sirva de exemplo, pois ten-
taram destruir uma família 
a serviço de um grupo polí-
tico sujo e conhecido na ci-
dade e não conseguiram. E 
por fim, quanto àqueles que 
usaram essa família, vou 
pedir que justiça possa agir 
sobre eles e que respondam 
pelos seus atos “, enfatizou.

A sentença de absol-
vição de Gutemberg foi 
publicada no dia 18 de no-
vembro e transitada em 
julgado (quando não cabe 
mais recurso) em 23/11, 
pelo Juiz de Direito da 2ª 
Vara Criminal de Santa Ma-
ria, Dr. Max Abrahão Alves 
de Souza.

Com a alma lavada e a 
cabeça erguida, Hugo se-
gue a sua vida em busca 
dos seus objetivos, sem-
pre ao lado da sua ama-
da esposa Ana Barbosa e 
com um motivo a mais, a 
chegada da sua filha nas-
cida, no último dia 27/11, 
Anny Valeria.

Pena de Morte Pra Que??????

O ser humano é um entre todos os animais. 
É o mais estranho deles! Os demais seres, 
só matam quando estão com fome e via de 
regra, escolhem os mais fracos, seguindo 
a tal da lei do menor esforço.

Por sua vez os humanos se matam, por uma série de 
idiotices, sendo algumas dessas a inveja, egoísmo, ciú-
me, amor, ódio, loucura, ganância, sentimento de perca 
e ou posse, traição (Chifre), etc... Se tudo isso ainda 
não fosse suficiente, ainda temos uma série de outras 
formas para retirarmos do nosso caminho os nossos se-
melhantes (algozes) e não precisamos nem os conhecer 
para encaminha-los desta para uma outra. Será que re-
almente é melhor?

Realmente a nossa tão propalada evolução de que 
somos a imagem e semelhança do criador, tenho a 
leve impressão de que andamos merecendo uma re-
ciclagem, começando pela lataria e muito óleo de 
peroba para dar um lustro nas nossas feições, pois, 
pelo que andamos aprontando por aqui nesse planeta e 
principalmente com os nossos semelhantes, estamos à 
anos luz da semelhança com Criador e não adianta os 
paliativos e anestesias que andam nos aplicando, seja 
no formato de religião aonde muitos só querem di-
nheiro ou com políticas e políticos (politiqueiros) que 
buscam o poder para enriquecer com obras superfatu-
radas. Esses tais desviam zilhões que poderiam estar 
sendo aplicados em saneamento básico, na produção 
de alimentos, na educação, na segurança e principal-
mente na saúde (Hospitais) para suas contas em di-
versas ilhas e paraísos fiscais, afim de abastecer suas 
burras. E que sobra para os dízimos e ofertas descritos 
no Livro Sagrado? Nada!

Quando iniciei falando da pena de Morte, queria di-
recionar para a reflexão: - Porque lutamos para a ins-
tituição da pena de Morte, se já estamos nos matando 
pelo não tratamento dos nossos esgotos ou ao não ofe-
recermos uma educação de qualidade a esses “moços, 
pobres moços...”? Como já dizia o saudoso Lupicínio 
Rodrigues em uma de suas canções, “achamos que ao 
puxar as descargas das nossas vidas, privadas, o pro-
blema desaparece”! Onde fica a segurança diante de 
tamanho descaso de todas as esferas do poder, pois o 
item segurança não é somente uma atitude, mas sim um 
conjunto de atitudes de ações, envolvendo desde sanea-
mento, iluminação pública, educação oportunidades de 
trabalho, assistência social, etc...?

Portanto, por essas e muitas outras, a Pena de Morte 
já está instituída. 

Quem precisa de lei se já estamos matando o nosso 
intelecto com essa educação Tabajara que aí está? 

Para finalizar essa triste constatação, para que fa-
lar em PENA DE MORTE, diante dos matadouros que 
se transformaram os Hospitais Públicos? Cadê o SUS? 
Socorro, misericórdia!!!

Pena para que pena de Morte, se já estamos nos ma-
tando diariamente?

Somos sim dignos de PENA! E se o Criador enviar 
o seu filho novamente, não quero e nem consigo ima-
ginar o que aconteceria. Já começo a ficar preocupado 
com esse Pai que enviaria o seu Filho dileto para ser 
novamente trucidado, talvez esquartejado ou, sabe-se 
lá o que mais!

Na minha santa ignorância não acredito que o Cria-
dor faria isso novamente. Mas, acredito que daria um 
fim nessa Sodoma em que está se transformando a re-
pública do samba, suor, cachaça e carnaval, aonde a 
genitália exposta é o carro chefe.

Continuamos sendo imbecilizados ao tempo em que 
um condenado por quase uma dezena de crimes con-
tinua tendo e sendo o preferido entre tantos fariseus, 
para comandar por mais tantos e quantos anos, esse Ti-
tanic maracuteiros. Enfim, Misericórdia!

Fuiiiiii

Alceu Prestes é Períto Papiloscopista da Policia Civil, 
aposentado, bacharel em História, Geografia e Direito. 

Atualmente é Presidente da ASBRAPP - Associação 
Brasiliense de Peritos Papiloscopistas da PCDF



Da Redação com 
Informações da Agencia 
Brasília
Fotos SantaOnline

Na última ter-
ça-feira (17) 
foi publica-
do no Diário 
Oficial do 

DF um aviso de licitação da 
concorrência nº005/2019, 
informando que DER-DF 
escolherá a empresa para 
realizar a obra de pavimen-
tação da Vicinal 371, trecho 
de aproximadamente 4 km, 
entre a BR-040 e a DF-290, 
passando pelo residencial 
Total Ville.

A obra de pavimentação 
inclui ainda a implantação 
de ciclovia, drenagem e si-
nalização horizontal e ver-
tical ao valor estipulado de 
R$ 8,3 milhões. Deste va-
lor, aproximadamente 30% 
é proveniente de emenda 
parlamentar da deputada 
distrital Jaqueline Silva 
(PTB), que além de garan-
tir partes dos recursos ainda 
atuou junto aos órgãos para 
liberar a execução da obra.

Nos últimos meses, uma 
equipe esteve empenhada 
para garantir celeridade 
nas etapas burocráticas da 
obra, que é uma demanda 
antiga da população. Entre 
os envolvidos estiveram   
representantes do DER/
DF, Ibram, Construtora Di-
recional, além da deputada 
Jaqueline Silva 

Destas reuniões ficou 
acordado que a empresa 
Direcional, que é a res-
ponsável pela construção 
do Residencial Total Ville, 
arcaria com a construção 
de uma parte da pavimen-
tação, enquanto o GDF se 

comprometeria com a outra 
parte.

Fases da licitação
A entrega dos envelopes 

com os documentos das em-
presas concorrentes, que é a 
primeira fase da licitação, 
está marcada para o dia 28 
de janeiro de 2020 e acon-
tecerá na Sala de Comis-
são Julgadora Permanente 
(CJP), no edifício sede do 
DER/DF.

A segunda fase, que é a 
abertura das propostas de 
preço, será analisada pela 
comissão e posteriormente 
divulgada as empresas que 
estão habilitadas a parti-
ciparem da concorrência, 
seguido pela escolha da 
empresa vencedora do cer-
tame. A última fase é a as-
sinatura do contrato e na 
sequência a assinatura da 
ordem de serviço, para iní-
cio imediato dos trabalhos. 
Todo este trâmite leva apro-
ximadamente 90 dias.

Após o início das obras, 
a empresa terá 180 dias 
para executar os trabalhos, 
que depois de concluído, 
irá beneficiar aproximada-
mente 15 mil moradores da 
região.

Após muita poeira, 
lama e muitos transtor-
nos, a benfeitoria enfim 
chegou e em breve, prin-
cipalmente os moradores 
do Total Ville serão bene-
ficiados por essa obra de 
grande importância, pois, 
terão maior comodida-
de ao se deslocarem para 
Santa Maria.

Além dos moradores 
do Total Ville, a obra ain-
da desafogará em partes a 
BR 040, beneficiando mi-
lhares de motoristas que 
passam diariamente pelo 
transtorno de ficar horas 
parado naquela rodovia.

Da Redação
Foto Analc

Alguns pensam 
que o papel 
do líder co-
munitário é 
só reivindicar 

do poder público as me-
lhorias para a comunidade. 
Outros acham que ele re-
presenta é uma espécie de 
clube do bolinha, que cuida 
do lazer para uns poucos 
que querem se dar bem as 
custas das benesses do go-
verno.

Existem ainda os que 
entendem que um líder 
atua como sendo um cabo 
eleitoral. Ou seja, solici-
ta melhoria e devolve em 
troca de “favores” a ajuda 
recebida, que são pagos 
na próxima eleição através 
da campanha em favor do 
“benfeitor” ou dos candida-
tos indicados por ele. 

Na realidade existem 
vários tipos de lideranças, 

mas, apesar das mazelas 
de muitos, existem aqueles 
que lutam de fato e direito 
pelo bem-estar da comuni-
dade que representa. Assim 
acontece com a Analc, pre-
sidida pelo aposentado Ilço 
Firmino, que recentemente 
esteve participando de uma 
solenidade na Senado Fede-
ral, onde cobrou dos vários 
parlamentares que ali esta-
vam maior apoio às lideran-
ças. 

Entre as reivindicações 
de Firmino, se destacou o 
pedido para a elaboração 
de um PL no qual dá direito 
aos órgãos de trânsito re-
alizarem doação de veícu-
los aprendidos, dos quais 
o valor da multa ultrapassa 
ao do carro, para entidades 
verdadeiramente registra-
das e que possuem a finali-
dade de atender aos anseios 
da comunidade que repre-
sentam. 

No último semestre, a 
Analc participou de eventos 
no Senado e Câmara Federal 
(4 de maio), Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal, 

Palácio do Buriti (sede do 
governo de Brasília), ainda 
nas câmaras municipais de 
vereadores de Valparaíso de 
Goiás e Novo Gama, além 
de ser convidada a partici-
par de uma solenidade na 
Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás. 
Completando a agenda 

extensiva de solenidades 
em que foi convidada, a 
Analc ainda participou vá-
rios outros eventos e reu-
ni, realizado peloões, além 
de congressos, bem como 

agendas com Governo do 
Distrito Federal.  Nesses 
eventos, Ilço firmino reivin-
dicou a criação da Secreta-
ria do Líder Comunitário, 
que segundo ele, terá entre 
outros objetivos, a missão 
de unir as lideranças e dar 
oportunidade aos líderes 
poderem desenvolver seus 
trabalhos em prol da comu-
nidade com maior facilida-
de.

As atuações dos líderes 
comunitários, atores sociais 
que trabalham sem remu-
neração em prol da comu-
nidade, foram destacadas e 
valorizadas durante a sole-
nidade realizada no Senado 
Federal, em sessão especial 
comemorativa ao Dia Na-
cional Líder Comunitário. 
A atividade legislativa foi 
requerida e dirigida por par-
lamentares.

“Somos parlamentares 
sem mandato”, afirmou o 
líder comunitário Ilço Fir-
mino, ao discursar na tri-
buna. Com várias décadas 
de atuação, lamentou que a 
falta de condições e os en-

traves que o líder encontra 
para poder atuar em prol da 
comunidade. Ainda em seu 
pronunciamento, assegurou 
que os líderes comunitários 
atuam no caminho do bem 
e não podem desempenhar 
mais devido os entraves en-
contrados pelo caminho.

Ele lamenta ainda ao 
que chama de maldosas, as 
insinuações de muitos que 
não conhecem o trabalho 
de um líder. “O líder muitas 
vezes acaba sendo o saco de 
pancada do povo. Muitos 
acham que ele tem o poder 
de resolver muita coisa. A 
gente reivindica, mas é di-
fícil ser atendido pelo poder 
por quem de direito”, disse.

Outro ponto levantado 
por Ilço Firmino, é com a 
questão político-partidária. 
Segundo ele defende que 
as lideranças comunitárias 
não deveriam atuar na po-
lítica partidária. “Nada im-
pede de ter um ideal e um 
partido político, mas não 
pode envolver a atuação 
comunitária com a política 
partidária”, finalizou.



Texto e Fotos
Agencia Brasília

A iniciativa do 
Nosso Natal de 
levar uma ex-
periência na-
talina à popu-

lação que mais precisa foi 
um sucesso. Os cardápios 
elaborados por chefs reno-
mados da capital encheram 
46.478 pratos nos 14 res-
taurantes comunitários do 
Distrito Federal no almoço 
deste sábado (21). A unida-
de mais movimentada foi a 
localizada em Samambaia, 
onde o governador Ibaneis 
Rocha arregaçou as mangas 
e cozinhou um bacalhau (ao 
final desta matéria, veja a 
lista com o número de pra-
tos vendidos por unidade, 
além da série de reportagens 
e um vídeo sobre o evento).

A quantidade de refei-
ções servidas quase dobrou 
o movimento nas unidades 
do DF, já que a média ha-
bitual é de 23.700 pratos 
distribuídos. “Hoje, nós 
marcamos a campanha da 
solidariedade. Fizemos as 
refeições com muito cari-
nho e dedicação. Que ve-
nha 2020”, discursou Iba-
neis Rocha durante a ação.

O projeto foi idealizado 
pela primeira-dama Maya-
ra Noronha em parceria 
com a vice-primeira-dama 
do DF, Ana Paula Hoff. A 
ideia era levar um dia es-
pecial à população carente 
da capital, público máximo 
dos restaurantes comunitá-
rios. Além dos pratos com 
tempero especial dos chefs 
servidos a R$ 1 dentro dos 
refeitórios – enfeitados com 
motivos natalinos, música e 
com direito a Papai Noel –, 
serviços, informações e di-
versão tomaram conta das 
áreas externas.

A coordenação do Nos-
so Natal ficou a cargo da 
Secretaria de Governo em 
conjunto com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes). As administrações 
regionais sem restaurantes 
comunitários atuaram como 

parceiras, assim como se-
cretarias, outras entidades e 
até a iniciativa privada.

Subsecretária de Segu-
rança Alimentar e Nutri-
cional da Sedes, Luciana 
Carvalho Dias confirma 
que a ação foi um sucesso. 
De acordo com ela, foi de-
safiador levar chefs acos-
tumados a realidades com 
capacidade inferior de aten-
dimento às cozinhas dos 
restaurantes comunitários.

“Como profissional, me 
sinto feliz e realizada pelo 
que conseguimos fazer de 
forma coordenada. O pró-
prio governador trabalhou, 
colocou a equipe para aju-
dar, não se intimidou. Os 
secretários se dividiram 

para participar. Em todas as 
unidades as pessoas saíram 
felizes com a ceia especial”, 
avalia.

Saiba quantos pratos fo-
ram servidos em cada 
unidade:

Restaurante Comunitário 
de Brazlândia: 3.165 / mé-
dia diária: 1.500
Restaurante Comunitário 
de Ceilândia: 3.740 / 2.800
Restaurante Comunitário 
da Estrutural: 2.529 / 1.600
Restaurante Comunitário 
do Gama: 3.135 / 1.700
Restaurante Comunitário 
do Itapoã: 2.829 / 1.600
Restaurante Comunitário 
do Paranoá:  2.487 / 1.200

Restaurante Comunitário 
de Planaltina: 4.570 / 3.000
Restaurante Comunitá-
rio do Recanto das Emas: 
2.753 / 1.700
Restaurante Comunitário 
do Riacho Fundo: 3.247 / 
1.500
Restaurante Comunitário 
de Samambaia (Rorizão): 
6.561 / 2.400
Restaurante Comunitário 
de Santa Maria: 2.400 / 
1.000
Restaurante Comunitário 
de São Sebastião: 3.111 / 
1.900
Restaurante Comunitário de 
Sobradinho: 2.900 / 1.500
Restaurante Comunitário 
do Sol Nascente: 3.051 / 
1.800

Texto e Foto
Agencia Brasília

Foi um sucesso a 
cirurgia intraute-
rina para salvar a 
vida das gêmeas 
que dividem a 

mesma placenta e estavam 
com o desenvolvimento 
comprometido devido a um 
problema chamado Síndro-
me de Transfusão Fetofetal. 
Trata-se de quando um dos 
fetos recebe mais sangue 
do que o outro. A cirurgia 
(fetoscopia) aconteceu na 
manhã deste domingo (22), 
no Hospital Materno-Infan-
til de Brasília (Hmib), e foi 
realizada pela técnica “la-

ser terapia”, em que o canal 
de comunicação dos vasos 
sanguíneos entre os dois fe-
tos foi separado.

A paciente de Aparecida 
de Goiânia, Karla Sarah da 
Silva, 23 anos, esteve cons-
ciente o tempo todo e pôde 
acompanhar tudo através 
de monitor de vídeo. Ela 
já foi encaminhada para a 
enfermaria e está com alta 
prevista para a próxima se-
gunda-feira (23).

“Estou ótima, deu tudo 
certo. Não senti nada, foi 
bem tranquilo. Agora só 
falta esperar o dia do nasci-
mento e escolher os nomes 
certinhos, já que os troca-
mos algumas vezes”, ani-
ma-se a mãe.

“A cirurgia foi tranqui-

la, bem-sucedida. As co-
nexões sanguíneas foram 
separadas, conforme haví-
amos planejado. Até as be-

bês ajudaram, mantendo-se 
quietinhas para que o pro-
cedimento pudesse ser o 
sucesso que foi”, explica a 

Administração de Santa Maria 
precisa de um administrador 

indicado pelo governador
Está terminando o primeiro ano do Governo Ibaneis Rocha 
e tão sonhada escolha do administrador regional pela comu-
nidade não foi concretizada até o presente momento.

Mesmo havendo prometido durante a sua campanha 
que o nome do administrador regional sairia de uma 
lista tríplice, cá pra nós, eu ainda acho que a indica-

ção do administrador regional deveria ser uma prerrogativa 
exclusiva do governador. “Digo isso porque, mesmo com a 
análise da CASA CIVIL de que havia “dificuldades operacio-
nais” para fazer as eleições para administradores regionais e 
de que o governo não iria trabalhar com negociação de facili-
dades”, na época, o titular da CASA CIVIL adiantou que ele 
mesmo iria cuidar pessoalmente do assunto. “Eu mesmo vou 
escolher quem vai administrar cada cidade, após conversar 
com todos os partidos e representantes das regiões”, disse na 
época. 

Só que, desde a criação da Câmara Legislativa até os dias 
atuais sabemos que na maioria dos casos os administradores 
são indicados pelo parlamentar de cada cidade. E alguns, ali-
sam a cadeira por pouco tempo, ou seja, assim que começam 
a desagradar a comunidade ou criar problemas para o governo 
são convidados por “livre e espontânea” exoneração à deso-
cuparem a cadeira e curtirem a vaidade do cargo noutra fre-
guesia.

Em Santa Maria foi assim. Empolgado pelo poder do car-
go, o gestor recém exonerado promoveu uma série de desagra-
dos e contrariedades na comunidade, começando por destratar 
uma IDOSA e finalizando sua carreira após ser denunciado 
por uma funcionária da casa sob acusação de assédio sexu-
al, inclusive com a apresentação de conversa (prints) gravada 
pelo WHAT ZAP.

Mediante o ocorrido, o governador Ibaneis exonerou o acu-
sado e nomeou interinamente o Chefe de Gabinete Erivaldo 
Alves para o cargo, mas, o marido da distrital Jaqueline Silva 
não gostou da ideia, inclusive, quando pisou numa latinha de 
cerveja, se embriagou e convidou ao bom som e viva voz uma 
funcionária da CLDF para posar ao seu lado para uma foto, po-
rém, na qualidade de administradora da cidade. E para demons-
trar que Santa Maria “tem dono”, um grupo anuncia aos quatro 
ventos que será colocado efetivamente no cargo alguém ligado 
(a) diretamente ao grupo desde a pré-campanha.

Enquanto isso, a cidade vive momentos de indecisões, co-
ronelismo, perseguições por parte de integrantes do tal grupo 
que, não se “sabe” a mando de quem, está dando clara de-
monstração de que a nomeação do chefe de gabinete como 
interino não agradou. 

Portanto, daqui deu reduto muito particular, digo que é 
hora do governador Ibaneis mostrar que a CANETA AZUL é 
dele e cabe a ele indicar o administrador regional de cada cida-
de ou que deixe claro que o parlamentar que quiser comandar 
uma cidade administrativamente, que renuncie ao mandato de 
distrital para se dedicar ao cargo de administrador regional.

Só assim teremos mais ordem e menos desmando em cada 
cidade, até porque, muitos marinheiros de primeira viagem, 
comissionados para ocupar cargo público pela primeira vez na 
vida acham que tudo podem, de perseguições que vão de ame-
aças a recolhimento de jornais para jogar nas lixeiras, quando 
esses não se submetem as suas vontades para que eles apare-
çam achando nos jornais como se o noticioso fosse revista em 
quadrinhos.

Governador, não precisa tomar a cidade de sua atual “re-
presentante”. Que ela continue tomando conta da cidade PO-
LITICAMENTE, mas que a cartada ADMINISTRATIVA seja 
exclusiva de sua decisão.

O certo é que o senhor Governador deveria escolher um 
bom nome e de sua inteira confiança para administrar Santa 
Maria. Sendo bom para a cidade será bom para a comunida-
de. E nós de Santa Maria merecemos uma cidade bem admi-
nistrada e com um administrador indicado pelo senhor. Pois, 
queremos Santa Maria mais administrativa do que política. 
Até porque, como dizia o saudoso Magalhães Pinto, “política 
é como nuvem: você olha e ela está de um jeito. Você olha de 
novo, e ela já mudou”.

médica Danielle do Brasil, 
uma das responsáveis pela 
cirurgia.

“O Hmib, mais uma 

vez, saiu na frente dentro 
da sua especificidade e do 
diferencial que oferecemos 
para a rede. É a primeira 
vez que uma cirurgia des-
sa é feita pela Secretaria 
de Saúde do Distrito Fede-
ral. Graças à competência 
dos nossos profissionais 
de ponta, como a doutora 
Danielle do Brasil, o dou-
tor Marcelo Filipo e uma 
equipe diferenciada con-
seguimos salvar a vida das 
gêmeas, e também vamos 
proporcionar à mãe mais 
tranquilidade para chegar 
até o final da gestação. 
Estamos todos bastante 
felizes e satisfeitos com o 
resultado da cirurgia”, con-
clui o diretor do Hmib, Ro-
dolfo Alves. 



Por Celso Alonso
Foto Internet

O caso que aba-
lou politica-
mente Santa 
Maria no úl-
timo mês foi 

a exoneração do então ad-
ministrador Almir Gomes 
Nogueira após ser denun-
ciado por uma funcioná-
ria por supostamente ter 
cometido crime de assédio 
sexual, fato esse, segundo a 
suposta vítima, ocorrido no 
início do ano e que causou 
uma verdadeira tempestade 
na cidade. Mas, outros mo-
tivos já denunciavam que a 
saída de Miro do comando 
administrativo local seria 
iminente e dificilmente dei-
xaria de acontecer num pe-
ríodo próximo. 

Entre os motivos, além 
do suposto assédio, as cons-
tantes trapalhadas adminis-
trativas e intervenções da 
madrinha política da ci-
dade, deputada Jaqueline 
Silva na rotina da Adminis-
tração Regional, deixando 
claro a sua autoridade den-
tro do órgão, foram funda-
mentais para a exoneração 
de Miro.

O ex-administrador 
ostentava a antipatia por 
grande parte das lideranças 
locais, imprensa, dos mo-
radores ao demonstrar au-
toritarismo e nem sempre 
promover o diálogo com a 
comunidade, visando solu-
cionar os vários problemas 
existentes. Miro demostrou 
duas personalidades, antes 
e depois de assumir o co-
mando local, sempre esco-
rado à sombra de Jaqueline 
Silva que de fato, era quem 
ditava as suas ações. Para 
confirmar, Gomes sempre 
esteve ligado a atual depu-
tada. Foi Conselheiro Tute-
lar eleito graças à interven-
ção dessa, que saiu de porta 
em porta pedindo voto para 
ele. Durante sua gestão no 
Conselho, esse não teve 
boa atuação e foi alvo de 
várias críticas.

Uma das principais tra-
palhadas de Miro a frente 
da administração local e 
que deu início ao seu fa-
tídico destino, aconteceu 
em junho quando discutiu 

e ofendeu uma idosa ao 
acompanhar o corte de ar-
vores na QC 2 da cidade, 
após a mesma denunciar um 
caso envolvendo uma tenta-
tiva de estupro nas imedia-
ções devido a escuridão, 
solicitando que a Adminis-
tração Regional instalasse 
mais postes de iluminação 
nas ruas próximas a sua re-
sidência. Acompanhado de 
uma equipe do órgão, Miro 
se deslocou para o local 
para o cortar as árvores da 
praça (Pau Brasil e Ipê), foi 
quando a senhora interveio 
e tentou impedir a ação. Em 
vídeo, Miro ao justificar o 
corte, rebate a idosa ao di-
zer que estava cortando as 
árvores a pedido da mes-
ma, pois essa teria afirma-
do que foi estuprada duas 
vezes no local e diante da 
situação essas seriam cor-
tadas, o que aconteceu. A 
discussão viralizou negati-
vamente nas redes sociais, 
demonstrando o despreparo 
e destempero do então ad-
ministrador.

Após o fato, em conver-
sa com um jornalista local, 
Miro afirmou que “isso não 
daria em nada” e começou 
a ostentar firmeza no cargo, 
deixando claro que a “sua 

queda jamais aconteceria”, 
tendo em vista a suposta 
força política de Jaqueline 
junto ao GDF. Continuando 
assim, segundo lideranças, 
a “postura ditatorial dentro 
da administração”.

Segundo fontes, a re-
gra na Administração de 
Santa Maria era “depreciar 
e denegrir” todos aqueles 
que discordasse de alguma 
forma das ações do execu-
tivo local, bem como da 
deputada madrinha da ci-
dade. Assim, lideranças, 
imprensa e pessoas simples 
da comunidade começaram 
a ser difamadas nas redes 
sociais ao discordarem da 
forma administrativa im-
posta a pedido e Miro, por 
pessoas ligadas diretamente 
à Administração local e a 
própria deputada Jaqueline 
Silva, muitos desses servi-
dores do próprio órgão. 

Em várias ocasiões a 
própria deputada chegou a 
ser alertada dos aconteci-
mentos, mas, nada fez para 
mudar a situação e apesar 
das constantes interven-
ções, fossem elas amigá-
veis, extras ou judiciais, os 
ataques difamatórios conti-
nuavam cada vez mais in-
cisivos, chegando ao ponto 

de expor pejorativamente 
muitos desses. Prova disso 
foi outro fato lamentável 
aonde, por ordem do admi-
nistrador, duas instituições 
assistenciais que funcio-
nam há décadas em espaços 
públicos foram notificadas 
a desocuparem os locais 
sobre o argumento de que 
estariam fazendo “politi-
cagem” e não ação social, 
bem como do alto valor fi-
nanceiro para a Administra-
ção Regional manter essas 
ações. O mais interessante é 
que a desocupação não teve 
qualquer aparo e parecer do 
judiciário para acontecer, 
ou seja, foi uma determina-
ção unilateral do próprio ór-
gão. O fato foi matéria nos 
principais meios de impren-
sa local e do DF.

Miro se mostrava cada 
vez mais solidificado e 
protegido no cargo. Nada 
era capaz de atingi-lo. Isso 
até a servidora leva-lo à 
Polícia Civil. Ela apresen-
tou prints de conversas e 
relatou situações recorren-
tes. Entre o fato concreto, 
segundo relato da servi-
dora, por determinação de 
Amir Gomes Nogueira, 
essa passou a ser monitora-
da por supostamente atuar 

como “X9” dentro da Ad-
ministração Regional, ou 
seja, vazar informações de 
obras a serem realizadas 
pelo órgão. “O que o ór-
gão teria a esconder sobre 
as obras a serem realizadas 
na cidade. Será que havia 
algo de ilícito para que a 
comunidade não pudesse 
saber antecipadamente? ”, 
perguntou uma liderança. 

Ao invés de tentar resol-
ver de forma pacífica a situ-
ação, o então administrador 
fez ao contrário, realizou 
uma reunião em seu gabine-
te e determinou que naquele 
momento todos os celulares 
particulares dos servidores 
seriam confiscados pelos 
seus aliados para que fos-
sem vistoriados, afim de 
que pudessem “encontrar 
o tal X9”, sendo que na 
verdade, segundo a vítima, 
alvo era ela, ou seja, “Miro 
almejava desmoraliza-la na 
frente dos demais servido-
res”. Mas, a servidora além 
de outros se recusaram a 
entregar seus aparelhos te-
lefônicos e o caso vazou 
para as redes sociais, o que 
agravou ainda mais a situa-
ção de Miro no comando do 
executivo local.

Comenta-se entre as 

lideranças locais e princi-
pais blogueiros do DF que, 
mesmo diante da gravida-
de dos fatos, do desastre 
político que se avizinhava 
e sabendo da insustentabi-
lidade de Miro no cargo, 
pois, já era certa a sua exo-
neração diretamente pelo 
governador, a deputada e 
madrinha de Santa Maria, 
teria encaminhado ao GDF 
solicitação de afastamento 
temporário por motivos de 
saúde e nomeação interina 
do atual Chefe de Gabi-
nete, visando aguardar a 
normalização da situação 
(“abaixar da poeira”) para 
a volta de Miro ao coman-
do da cidade. Prova disto 
é que tão logo o suposto 
escândalo sexual e coação 
veio à tona, Almir Gomes 
tirou licença médica e des-
de então, não foi mais visto 
na cidade.

Mas, a tentativa de afas-
tamento não deu certo e o 
Governador em exercício 
Pacco Brito, não teria acei-
tado o argumento de Ja-
queline Silva e exonerou 
de forma definitiva o então 
administrador. Posterior-
mente e de forma natural, 
nomeou interinamente o 
Chefe de Gabinete Erival-
do Alves para comandar a 
administração local até a 
chegada de Ibaneis Rocha 
que estava em viagem fora 
do país.  

Pelo que tudo indica e 
diante da insatisfação de 
parte das lideranças locais 
pela atual situação política 
que se instalou em San-
ta Maria no último ano, a 
tendência e de que Ibaneis 
Rocha nomeie um corpo 
administrativo de sua con-
fiança e não mais apadri-
nhado de político. 

Conhecendo a postura 
do governador, algumas 
lideranças apostam que se 
Jaqueline Silva quiser o 
comando administrativo 
de Santa Maria, terá que 
abdicar do cargo de depu-
tada e assumir ela mesma 
a Administração Regional, 
o que muitos duvidam que 
possa acontecer. Mas, se 
tratando de política todas 
as possibilidades são con-
sideradas e a cidade vive 
um clima de indefinição 
até o bater do martelo do 
GDF de forma quem sabe, 
definitiva. 



Da Redação
Foto Montagem JSN

Faltando pouco 
menos de um ano 
para início do 
processo eleito-
ral, o município 

de Novo Gama já respira um 
clima acirrado com a aproxi-
mação do próximo processo 
eleitoral que irá dizer quem 
vai administrar a cidade na 
próxima legislatura.  Sônia 
Chaves, atual prefeita e Car-
linhos do Mangão, principal 
liderança política da cidade, 
já despontam no gosto dos 
eleitores como sendo nomes 
que podem assumir o execu-
tivo local e dar, quem sabe, 
continuidade ou novo rumo 
na política do município.

Por fora, correm para 
se garantir na disputa, vá-
rios nomes conhecidos dos 
eleitores locais, entre eles 
o vereador Gessivan Diniz, 
popularmente conhecido 
por “BB”, esse possivel-
mente a ser apoiado pelo 
vereador e principal opo-
sitor de Sônia Chaves, o 
vereador Christovam Ma-
chado, que recentemente 
voltou com toda força ao 
cenário político após pro-
blemas pessoais, Romeri-
to, Japão, entre outros.  

A Atual prefeita Sônia 
Chaves aparece, segundo 
enquetes realizadas por re-
des sociais, nas primeiras 
colocações, porém há quem 
diga que a mandatária mu-
nicipal, além de não poder 
concorrer ao próximo plei-
to devido a pendências elei-
torais, ainda pode amargar 
ter que entregar o posto ao 
seu principal adversário de 
momento, ou seja, poderá 
perder a cadeira para Car-
linhos do Mangão, numa 
disputa voto a voto. Mas, 
de acordo com lideranças 

políticas do município, tal 
fato só aconteceria caso 
houvesse uma quantidade 
mínima de candidatos, no 
máximo três chapas. Mais 
do que isso acarretaria em 
possibilidade de vitória 
para a atual prefeita, o que, 
segundo essas mesmas lide-
ranças não seria bom para 
o futuro político da cidade, 
uma vez que, segundo eles, 
há vários indícios de ilicitu-
de na atual gestão. Mesmo 
assim, o grupo liderado por 
Sônia Chaves acredita que 
irá permanecer por mais 
uma legislatura frente a ad-
ministração municipal. 

Por outro lado, apoiado-
res de Carlinhos do Mangão 
e demais postulantes a pré-
candidatos, acreditam que 
os dias de Sônia Chaves 
frente a Prefeitura Muni-
cipal estão contados e que 
um opositor da atual prefei-
ta irá vencer facilmente as 
próximas eleições. Muitos 
afirmam que esse opositor 
certamente será Carlinhos 
que irá colocar fim na era 
Sônia Chaves em Novo 
Gama, pois, além de ser a 
principal liderança política 
da cidade no momento, ain-
da, tem em seu currículo a 
vantagem de nunca ter tido 
seu nome envolvido em es-
cândalos, além de possuir o 
carisma de grande parte do 
eleitorado local. 

No auge da sua carreira 
política, Mangão concorreu 
há dois processos eleitorais, 
entre os quais, aos cargos 
de deputado estadual e vi-
ce-Prefeito, aonde teve 
bastante aceitação junto à 
comunidade. Atualmente, 
ele prepara o lançamento da 
sua pré-candidatura, tendo 
o apoio de várias lideranças 
políticas do estado, entre 
os quais, pessoas ligadas 
ao primeiro escalão do go-
verno, além dos rumores de 

Ao que tudo indica, Carlinhos Mangão e Sônia Chaves são os nomes certos para se enfrentarem nas próximas 
eleições municipais, visando a Prefeitura Municipal, sendo que no atual cenário político Mangão tem ligeira 
vantagem sobre Chaves que é detentora da máquina administrativa local.

que possui a maioria das li-
deranças políticas locais na 
base de sustentação da sua 
possível candidatura. Ele 
não fala como candidato, 
porém há rumores nos cor-
redores da política local de 
que Carlinhos do Mangão 
dificilmente deixará de con-
correr ao executivo local.

Narciso Pereira, aponta-
do por muitos como sendo 
o principal articulador polí-
tico do município, além de 
excelente conselheiro, que 
já integrou várias frentes 
políticas municipais, entres 
as quais, os dois últimos 
prefeitos eleitos da cidade, 
atualmente está fazendo 
parte do grupo liderado por 

Mangão. “Temos que apos-
tar no novo dentro daquilo 
que imaginamos ser o me-
lhor para a cidade. Fiz parte 
de dois grupos, os quais aju-
dei a montar e infelizmente 
não foram condizentes com 
aquilo que esperávamos. 
Hoje aposto em Carlinhos 
do Mangão como sendo o 
principal nome capaz de 
colocar fim a tudo que está 
acontecendo de negativo e 
consequentemente recolo-
car Novo Gama nos trilhos 
do crescimento”, disse.

Por suas vezes, outra li-
deranças políticas e nomes 
conhecidos da política local 
correm em busca de firma-
rem seus nomes como pre-

tensos candidatos ao cargo 
majoritário local. É certo 
que, muitos desses estão 
apenas “valorizando seus 
passes” para a uma eventu-
al costura política entre as 
duas ou mais pré-candida-
turas a serem confirmadas.

Apesar da aproximação 
do processo político que 
se avizinha, bem como, 
dos vários acontecimentos 
recentes na política local, 
entre os quais, a volta por 
cima do principal opositor 
de Sônia Chaves, o verea-
dor Christovam Machado, 
que sempre foi um calo no 
sapado da atual gestão, a 
tranquilidade no municí-
pio corre, pelo menos por 

enquanto, sem brigas e 
trocas de farpas, apesar de 
que isso será inevitável a 
partir da volta do recesso 
de final de ano.

Segundo pessoas pró-
ximas aos postulantes a 
pré-candidatos, a defini-
ção dos futuros possíveis 
candidatos se dará após le-
vantamentos daqueles que 
estiverem seus nomes me-
lhores colocados na simpa-
tia do eleitorado. Isto não 
quer dizer que os nomes 
de Carlinhos do Mangão e 
Sônia Chaves estarão su-
jeitos a tal avaliação, pois, 
segundo fontes, não abrem 
mão de concorrerem ao 
próximo pleito.

Texto e Foto
Agência Brasília

A comida no 
R e s t a u r a n t e 
Comunitário 
do Gama co-
meçaria a ser 

servida somente às 11h30, 
mas a aposentada Maria 
Alves de Alecrim, 71 anos, 
era a primeira da fila em 
formação já nas primeiras 
horas da manhã deste sába-
do (21). Era a primeira vez 
que a moradora do Setor 
Central se serviria no esta-
belecimento. “Resolvi vir 
porque hoje é um dia espe-
cial. A comida será feita por 
um chefe de cozinha muito 
famoso”, explica ela.

O chef ao qual ela se 
refere é Vinícius Rossig-

Secretários José Humberto Pires (Governo) e Osnei 
Okumoto (Saúde) aprovaram o tempero do projeto 
Nosso Natal, que levou alimentação diferenciada a 
14 restaurantes comunitários

noli. Ex-participante do 
programa Master Chef, 
da TV Bandeirante, ele é 
reconhecido por suas ino-
vações com ingredientes 
do Cerrado. Vinícius foi 
o responsável por liderar 
uma equipe de dez pessoas 
que integram essa grande 
ação comunitária do proje-
to Nosso Natal, idealizado 
pela primeira-dama do DF, 
Mayara Noronha, com a 
vice primeira-dama, Ana 
Paula Hoff.

Foram 250 quilos de 
pernil, 200 quilos de arroz 
e 70 quilos de feijão prepa-
rados em duas caldeiras de 
250 litros. Mesmo acostu-
mado com desafios, Viní-
cius admitiu: “Estou meio 
assustado. Nunca cozinhei 
para tanta gente. Mas va-
mos dar conta”. Eram espe-
radas três mil pessoas.

O primeiro comensal 

a experimentar o sabor do 
chef é de casa. Recebido 
com abraços e cumprimen-
tos da população gamense, 
que conhece muito bem, o 
secretário de Governo, José 
Humberto Pires, aprovou 
o tempero. E deu nota 10. 
“Está muito bom”, sinteti-
zou.

“Um exemplo de dedi-
cação e desprendimento. 
Esse é o grande chef Viní-
cius”, acrescentou o secre-
tário, que só acrescentou 
uma pitada de sal na salada. 
“É disso que nós precisa-
mos na cidade”, emendou, 
ao lado também do secre-
tário de Desenvolvimento 
Social, Ricardo Guterres, 
do administrador do Gama, 
José Elias, e da deputada 
distrital Jaqueline Silva.

José Humberto tratou de 
lembrar do governador Iba-
neis Rocha, que estava em 

outro restaurante. “Nosso 
governo pensa nas pesso-
as humildes. Ano que vem 
vamos fazer mais quatro 
restantes comunitários em 
cidades que precisam”, an-
tecipou.

Santa Maria
Em Santa Maria, a fila 

dava volta no restaurante 
comunitário situado perto 
da administração regional. 
O cardápio especial servido 
neste sábado de vésperas 
de Natal atraiu muita gen-
te. Tanto que o gerente da 
unidade, Danilo Cipriano 
reforçou o estoque de comi-
da, que daria, segundo ele, 
para alimentar o dobro de 
pessoas que frequentam o 
restaurante em sábados nor-
mais, que gira em torno de 
1,1 mil.

“Esperamos que esse 
número dobre. Temos con-
dição de servir refeição para 
2,5 mil”, afirma Danilo.

Embora o prato fosse 
o mesmo de outros restau-
rantes neste dia especial, o 
tempero e ingredientes são 
marcas de cada chef. Lean-
dro Sontak, por exemplo, 
levou um molho especial 

para Santa Maria. O Molho 
Inferno. “Chama-se assim 
por ser apimentado”, expli-
cou ele.

Apesar do nome soar es-
tranho para a época, o mo-
lho deu todo o diferencial 
à comida: “Estava ótimo”, 
aprovou Renata de Adrande, 
58, moradora da Quadra 304 
de Santa Maria. Ela estava 
acompanhada do marido, 
Renato Andrade, 72 anos, e 
do irmão Francisco Paz, 59. 

Eles também gostaram do 
tempero do chef Sontak.

O secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto, foi um dos 
primeiros a experimentar 
a comida. Até as 10h ele 
havia apenas beliscado o 
pernil e o frango. Mas foi 
o suficiente para atribuir 
nota 10 ao tempero. Passa-
va das 12h, e ele ainda iria 
almoçar. Não havia comida 
àquela altura porque não 
achava legal furar a fila”.



Há 28 anos a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem trabalhando para criar leis e projetos que promovam mais respeito para as mulheres, para 
que elas tenham cada vez mais segurança em suas vidas. Para os idosos que tem tanta história para nos ensinar. Para as crianças, que são o nosso 
futuro. Para os negros e pessoas com de ciência que ainda sofrem com o racismo e a discriminação e tantas outras parcelas da sociedade, que 
muitas vezes são vítimas de preconceito. Iniciativas que precisam do seu apoio, para que juntos possamos defender os Direitos Humanos por inteiro.

dire itoshumanos@cl .df.gov.br


