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Frota de
ônibus volta
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em maio

Para 
Ibaneis,
saúde terá
legado 
positivo após
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Brasília vai
prender
quem 
sair sem
máscara.



O deputado distrital, 
Robério Negreiros 
(PSD), manifestou, 

na manhã desta segunda-feira 
(27), seu apoio ao projeto de 
lei nº 944/2020, do Executi-
vo, que “institui o Programa 
Habilitação Social”. A pro-
posta, aprovada na Câmara 
Legislativa do Distrito Fede-
ral, na tarde na quarta-feira 
(22), em primeiro turno, pre-
vê que pessoas de baixa ren-
da tenham acesso gratuito à 
primeira Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

Por ASCOM Deputado Ro-
bério Negreiros PSD/DF

Para o deputado, Robério, 
o programa traz inúmeros be-
nefícios a população do Dis-
trito Federal. “Dentre os be-
nefícios que a proposta trará, 
diretamente e indiretamente, 
para a população estão: no-
vas oportunidades de trabalho 
e ascensão social, geração de 
renda por meio do incentivo 
ao exercício de atividades eco-
nômica e, consequentemente, 
a diminuição da desigualdade 
social. Portanto, o programa se 
torna de extrema importância 
para nossa população, ainda 
mais, neste período de incer-
tezas que vivemos por causa 
da pandemia da COVID-19”, 
declarou o parlamentar.

Na justificativa da inicia-
tiva, o governo argumenta 
que o objetivo do pro-
grama é proporcionar a 
pessoas de baixa renda a 
formação, qualificação e 
habilitação profissional de 
condutores, sem custos

Por Núcleo de Jornalismo – 
Câmara Legislativa
Foto: Figueiredo/CLDF Os deputados distritais 

concluíram a apre-
ciação, nesta terça-

feira (28), do projeto de lei 
nº 944/2020, que institui o 
Programa Habilitação Social. 
De autoria do Executivo, a 
proposta prevê que pessoas 
de baixa renda tenham aces-
so gratuito à primeira Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). Com a votação em 
segundo turno e redação final, 
o PL retorna ao governador, 

para sanção ou veto.
Na justificativa da iniciati-

va, o governo argumenta que 
o objetivo do programa é pro-

porcionar a pessoas de baixa 
renda a formação, qualificação 
e habilitação profissional de 
condutores, sem custos. Pela 
proposta, o Executivo deverá 
definir, por meio de decreto, 
os critérios de seleção para in-
clusão no programa.

Emenda aprovada estende a 
gratuidade, também, para a re-
novação da CNH, enquanto per-
durarem as medidas de preven-
ção de contágio pelo Covid-19.



O transporte público 
coletivo do Distrito 
Federal voltará a fun-

cionar com 100% da frota de 
ônibus, a partir do próximo 
dia 4 de maio. A Secretaria 
de Transporte e Mobilidade já 
determinou que as operadoras 
coloquem toda a frota de veí-
culos para atender as linhas e 
horários a partir do próximo 
mês. A medida tem o objetivo 
de garantir segurança aos pas-
sageiros diante da previsão de 
reabertura gradativa dos esta-
belecimentos comerciais.

Atualmente, o sistema re-
gistra a redução de 73% de usu-
ários no transporte. Parte dos 
ônibus de linhas com menor 
demanda está sendo utilizada 
para reforçar as linhas mais de-
mandadas. Os ajustes são feitos 
sempre que uma linha apresen-
ta maior demanda, para evitar 

Texto e Foto: 
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aglomerações. Nesse sentido, 
a Semob determinou o reforço 
de mais 200 ônibus para aten-
der essas linhas de maior mo-
vimento, especialmente as que 
se destinam ao Plano Piloto. 
Dentre esses veículos, 100 ôni-
bus são remanejados de linhas 
menos demandadas e outros 
100 são da frota reserva das 
operadoras.

No mês de maio, os ônibus 

do DF deverão voltar a circu-
lar com capacidade para aten-
der cerca de 1,3 milhão de 
acessos diários. A demanda 
por transporte público deverá 
aumentar gradativamente, ao 
longo do mês, com a volta de 
cerca de 80% dos estabeleci-
mentos comerciais.

Para que o transporte cole-
tivo esteja preparado, a Semob 
está fazendo novos ajustes 

operacionais. As operadoras 
deverão seguir a tabela horá-
ria normal, utilizar 100% da 
frota na operação e intensi-
ficar os cuidados, de acordo 
com as recomendações que já 
foram estabelecidas.

Entre as medidas que vi-
sam evitar o contágio por 
coronavírus, permanece obri-
gatório que as partes internas 
dos ônibus onde os passa-
geiros colocam as mãos, tais 
como corrimãos, barras de 
apoio de sustentação, roletas, 
apoios de porta, entre outros 
sejam higienizadas rotineira-
mente. A Secretaria também 
determinou a todas as empre-
sas que disponibilizem más-
caras faciais para motoristas 
e cobradores dos ônibus do 
sistema de transporte públi-
co coletivo. A medida está de 
acordo com decreto do GDF, 
que torna obrigatório o uso de 
máscara para todos que esti-
verem em ambiente público a 
partir de 30 de abril.

A BPW Brasília, em par-
ceria com a Câmara 
Técnica do Vestuário, 

Moda e Acessórios do Code-
se, se uniu à Associação Nova 
Cidadania para dar início ao 
Projeto “Cuidando de quem 
cuida da gente”.

Por Correio de Santa Maria A Associação reunirá dez 
artesãs com o objetivo de 
confeccionar mil máscaras 
que serão distribuídas entre 
militares, bombeiros e poli-
ciais do Distrito Federal que 
cuidam da nossa segurança!

O projeto piloto contará com 
a doação da iniciativa privada e 
o voluntariado das 10 artesãs. 
Em agradecimento a esse lindo 

trabalho voluntário, cada artesã 
ganhará uma cesta básica.

Faça parte desse projeto 
você também. Pode ser pouco 
para quem oferece, mas, mui-
to para quem recebe.

Bernardeth Martins
Presidente da BPW Brasi-

lia/Gestora da Câmara Téc-
nica do Vestuário, Moda e 
Acessórios do Codese



O Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) vai tornar 
obrigatório o uso de más-

caras de proteção. A medida pas-
sará a valer a partir do dia 30 de 
abril. A exigência abrange todos 
os locais públicos, transporte co-
letivo e estabelecimentos comer-
ciais, industriais e de serviço da 
capital da República.

A regra vai ser mantida en-
quanto perdurar o estado de 
emergência decretado no Dis-
trito Federal em 28 de fevereiro 
deste ano. Quem não respeitar 
a obrigação poderá ser punido 
por infração de medida sanitária, 
com pena de um mês a um ano 
segundo o Código Penal.

O decreto com a nova regra 
recomendará ainda à população 
o uso de máscaras caseiras. E in-
dica as orientações do Ministé-
rio da Saúde sobre o material. O 
órgão recomenda, por exemplo, 
que o objeto tenha duas camadas 
de tecido.

Já para quem não tiver con-
dições de adquirir máscaras o 
GDF previu no decreto a garan-
tia desse material de proteção. 
A distribuição será definida e 
informada posteriormente pela 
administração da capital.

Os comércios e outros esta-
belecimentos de atividades eco-
nômicas não deverão aceitar a 
presença de pessoas sem másca-
ra. O Decreto também determina 
que os fabricantes de máscara 
para uso profissional devem 
priorizar na comercialização de 
sua produção os profissionais de 
saúde, fornecendo excedentes 
para outras categorias.

Abertura
O Governo do Distrito Fede-

ral também determinou a abertu-
ra de diversas atividades comer-
ciais a partir do dia 3 de maio. 
Primeiro a adotar medidas de dis-
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tanciamento social e fechamento 
de atividades comerciais, o go-
vernador Ibaneis Rocha se reuniu 
com o presidente Jair Bolsonaro 
na terça-feira (21) e participou da 
entrevista coletiva no Palácio do 
Planalto ontem (22) defendendo 
que Brasília já está em condição 
de flexibilizar as restrições de 
isolamento social.

Em entrevista coletiva o se-
cretário de Saúde Francisco 
Araújo, informou que a taxa de 
isolamento na capital está em 
60%. A meta, segundo ele, se-
ria chegar a 70%, mas considera 
que a situação está “sob contro-
le”, especialmente pelo fato de 
haver 27 pacientes internados 
com coronavírus e 102 leitos 
disponíveis.

A equipe da Secretaria anun-
ciou que esse número deve au-

mentar. Um hospital de cam-
panha está sendo erguido no 
Estádio Mané Garrincha, que 
deve ter até 200 leitos.

Testes
O governo iniciou nesta se-

mana um sistema de testagem 
rápida sem sair do carro (drive 
thru, em inglês). Atualmente há 
oito pontos realizando os exa-
mes, nas áreas com maior inci-
dência da doença na capital. A 
intenção é que as equipes circu-
lem pelo Distrito Federal para 
passar pelas diversas regiões ad-
ministrativas.

Segundo a Secretaria de Saú-
de, foram contratados 300 mil 
testes, que devem chegar em 
até 10 dias. Outras levas foram 
cedidas pelo Ministério da Saú-
de. Durante a entrevista coletiva 

hoje, os representantes do órgão 
foram questionados sobre os tes-
tes que deram resultados errados 
nos primeiros dias.

“A gente precisa ter prudên-
cia. Usar erro quando tivemos 
problema em oito pessoas de 8 
mil testadas é absurdo. Teste em 
massa ele tem possibilidade tem 
possibilidade de falso positivo. E 
se tiver problema é refeito. Qual-
quer teste que a gente faz existe 
percentual de falso positivo ou 
negativo”, justificou o secretário 
adjunto de assistência à saúde do 
órgão, Ricardo Tavares.

Segundo último balanço do 
Ministério da Saúde, divulgado 
nesta quinta, 23, o DF tinha 25 
mortes e 963 casos confirmados. 
Isso conferia uma letalidade de 
2,6%, bem abaixo da média na-
cional, de 6,7%.



Embora pense que a socieda-
de não consiga tirar proveitos 
da crise, governador acredita 
que o DF terá maior capaci-
dade para atender pacientes 
no dia a dia

O governador Ibaneis 
Rocha (MDB) acredi-
ta que a Saúde do Dis-

trito Federal terá um legado 
positivo após a crise desenca-
deada pelo novo coronavírus. 
Para Ibaneis, a renovação de 
aparelhos e a contratação de 
mais profissionais dará à po-
pulação mais qualidade nos 
serviços prestados na rede pú-
blica.

“Nós estamos tendo a opor-
tunidade de renovar muitos 
dos nossos aparelhos, novos 
leitos de UTI, estamos tendo 
a possibilidade de contratação 
de mais equipes médicas aqui 
no DF — foram contratados 
mais de mil profissionais na 
área médica durante a pande-
mia… Então nós vamos sair 
dessa crise e isso é um legado 
que vai ficar”, aposta o gover-
nador, em entrevista ao Jornal 
de Brasília.

“Eu sento aqui com as 
equipes da saúde para não 
deixar fazer compras que de-
pois não sejam aproveitados 
em nossos hospitais”, revela 
Ibaneis. “Tudo que está sendo 
comprado para um hospital 
de campanha que vai ser im-
plementado, vai ser utilizado 
depois, na renovação dos nos-
sos hospitais. Todos os equi-
pamentos respiratórios serão 
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colocados dentro das nossas 
UTIs.”

Sociedade
Embora esteja prevendo 

melhorias para a saúde, Iba-
neis pensa de forma contrária 

quando o tema é a sociedade 
como um todo. Na visão do 
governador, a sociedade “não 
tem conseguido aprender 
muito com as crises”. “Quan-
do você sai [de uma crise], 
você acha que nunca mais 

vai acontecer. Essa tem sido 
a grande realidade em todas 
as crises do mundo vive”, co-
menta. 

 Para embasar a opinião, 
Ibaneis cita crises econômicas 
mundiais vividas em 2001 e 
2008. Acerca da saúde, o che-
fe do Executivo local relem-
bra o Ebola, a Influenza e a 
H1N1. “Quando você sai des-
sas crises, param os estudos, 
parece que não vai acontecer 
mais nenhuma”, critica.

  “O Brasil — e acho que 
grande parte do mundo — 
olha a saúde como hospitais. 
Saúde não é hospital, ssaúde 
é prevenção. Prevenção se faz 
com saneamento básico, com 
infraestrutura e com atenção 
básica. E é isso que estamos 
tentando buscar acelerar neste 
primeiro momento de gover-
no”, comenta o governador.

Sobre a atenção básica, 
voltando ao âmbito do Dis-
trito Federal, Ibaneis co-
menta que as gestões passa-
das falharam no tratamento 
desse quesito e que tem tra-
balhado para corrigir os pro-
blemas gerados.

“Hoje, com a última no-
meação que fizemos semana 
passada, vamos ter em torno 
de 70% da atenção básica no 
DF já com as equipes com-
pletas. Pretendemos chegar, 
no final do próximo ano, com 
100% da atenção básica, por-
que é aí que se faz a saúde de 
verdade. Então, a saúde se faz 
olhando para a atenção básica, 
tendo as UPAs, que vão sair de 
6 para 13 unidades até o início 
do próximo ano, deixando os 
hospitais apenas para cirurgias 
e aqueles casos de urgência.”



Em razão da pandemia 
provocada pela prolifera-
ção do novo coronavírus 

(COVID-19), o sistema Título 
Net passou por aprimoramen-
tos, para permitir o atendimen-
to à população de maneira in-
teiramente não presencial. O 
cidadão já pode requerer, pela 
internet, os seguintes procedi-
mentos: primeira via do título 
(alistamento), mudança de mu-
nicípio (transferência), alteração 
de dados pessoais, alteração de 
local de votação por justificada 
necessidade de facilitação de 
mobilidade ou revisão para a re-
gularização de inscrição cance-
lada, a partir desta quarta-feira 

Fonte - TRE/Goiás (22). Os eleitores que desejarem 
a segunda via do título eleitoral 
deverão obtê-la por meio do 
aplicativo e-Título, disponível 
para download nas plataformas 
iOS e Android.

De acordo com o calendário 
eleitoral, o prazo para requisitar 
qualquer mudança termina em 
6 de maio próximo. Após esse 
prazo há o fechamento do ca-
dastro eleitoral, retornando os 
atendimentos somente após as 
eleições. A Portaria Conjunta 
N. 02/2020, que garante o di-
reito dos eleitores de realizar as 
operações pela internet, resguar-
dando todos os mecanismo de 
segurança para evitar fraudes, 
foi assinada nesta quarta-feira, 
22, pelo presidente do TRE/GO, 
desembargador Carlos Escher, 
e pelo vice-presidente e corre-
gedor, desembargador Zacarias 
Neves Coêlho.

De acordo com o Arti-
go 7º da Portaria, a coleta 
de dados biométricos, para 
os eleitores que ainda não 
tenham feito esse procedi-

Diante da pandemia 
da covid-19, que sus-

pendeu o atendimento 
presencial, os eleitores 
poderão requerer ser-

viços remotamente

mento, ocorrerá posterior-
mente, em convocação rea-
lizada pela Justiça Eleitoral, 
à qual o requerente deverá 
atender, sob pena de cance-
lamento ou indeferimento 
de sua inscrição, ainda que 
já regularmente processado 
o requerimento.

Ao permitir e viabilizar 
os serviços pela internet, a 

Justiça Eleitoral pretende 
facilitar a vida do eleitor ao 
mesmo tempo em que cum-
pre as determinações das au-
toridades médicas em meio 
à pandemia da Covid-19. 
Todos os atendimentos pre-
senciais do Tribunal Regio-
nal de Goiás estão suspen-
sos para preservar a saúde 
dos eleitores e servidores..

Como medida alterna-
tiva, Ordem sugere que 
a cobrança dos impos-
tos seja suspensa para 

manter o equilíbrio 
econômico

Fonte - Madeirada News
Foto - Internet No oficio, o presi-

dente da OAB José 
Zito, destaca que 

os contribuintes de todo 
o porte sofrem o impacto 
do confinamento obrigató-
rio e do isolamento social 
necessário para minorar os 
efeitos da pandemia. Ao 
mesmo tempo, a redução 
drástica do consumo traz 

a ameaça do desemprego 
e da falência nos setores 
de comércio e serviços. 
Ainda de acordo ao oficio, 
seria de suma importância 
a suspenção da cobrança 
dos impostos durante o 
período em que perdurar a 
vigência dos decretos esta-
dual e municipal de isola-
mento social



A Secretaria de Saúde 
receberá o reforço de 
mais profissionais, 

com a recente nomeação de 
151 novos servidores. A maio-
ria é formada por médicos de 
várias especialidades (145 
convocados). Também estão 
na lista seis enfermeiros de 
família e comunidade. A lis-
ta com todos os profissionais 
foi divulgada na edição extra 
do Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF) desta terça-
feira (28). 

Foto: Renato Araújo/
Agência Brasília

“Essas nomeações repre-
sentam muito para a saúde 
do Distrito Federal, especial-
mente para fortalecer o com-
bate contra a pandemia da 
Covid-19”, diz o secretário de 
Saúde, Francisco Araújo. “Há 
um esforço de gestão para ga-
rantir o melhor atendimento 
à população e isso passa pelo 
reforço de mais profissionais 
na rede pública”. 

A subsecretária de Gestão 
de Pessoas da Secretaria de 
Saúde, Silene Almeida, res-
saltou os esforços feitos pela 
gestão para promover várias 
nomeações dos concursa-
dos. A Saúde, colocada como 
prioridade pelo governador 
Ibaneis Rocha, facilitou a ar-
ticulação integrada entre os 
órgãos do GDF para que tudo 
fluísse com eficiência e rapi-
dez.

“Desde o início da gestão 
já foram convocados 773 mé-

Texto e Foto:
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dicos das mais diversas es-
pecialidades, fortalecendo a 
Atenção Primária e incremen-
tando a Secundária e Hospi-
talar, deixando a nossa rede 
mais robusta e preparada para 
os grandes desafios, como a 
pandemia que assola o mun-
do”, declarou a subsecretária.

Próximos passos
A relação de documentos 

que devem ser apresentados 
pelos nomeados pode ser con-

ferida neste link. Os profissio-
nais têm até 30 dias corridos, 
a contar da data da nomeação, 
para serem empossados. Após 
essa etapa, eles terão cinco 
dias para entrar em exercício. 
A data do Curso de Acolhi-
mento para Novos Servido-
res, que é obrigatório, ainda 
será definida.

Comparativo
Em 2020, a Secretaria de 

Saúde nomeou um total de 

1 mil servidores, contando 
com os 151 convocados re-
centemente. Com a última 
divulgação, a pasta chamou 
neste ano 773 médicos, 152 
enfermeiros, 74 especialistas 
em Saúde e um técnico em 
Saúde. A título de compara-
ção, em 2019 foram nomea-
dos 376 profissionais de saú-
de, sendo 200 médicos, 131 
técnicos de enfermagem, 27 
especialistas em Saúde e 18 
enfermeiros.



O GDF segue firme no 
combate ao coronavírus.

Faça a sua parte:

O DF foi o primeiro a tomar medidas de contenção ao avanço da Covid-19 e, com isso, a curva de contaminação segue 

controlada em nossas cidades. Para atender ainda melhor a população, o GDF nomeou 577 novos médicos e 146 

enfermeiros. Também ampliou os testes de Covid-19, instalou mais 300 novos leitos no Estádio Mané Garrincha e no 

Hospital da PM e mais 321 leitos de UTI nas redes pública e privada. Para o GDF, a defesa da vida vem em primeiro lugar.

Em casos suspeitos, o GDF disponibiliza equipes
volantes para fazer o exame onde a pessoa estiver.

mãos com
frequência.

Evite levar
as mãos
ao rosto.

Evite grandes
concentrações
de pessoas.

Use
álcool gel.

Se precisar sair, 
use sempre
máscara. 

Sempre que
puder, fique
em casa.
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