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Luciano Farias, popu-
larmente conhecido na 
cidade por “Frangão”, 

usou as redes sociais para 
fazer um desabafando sobre 
o descaso, segundo ele, da 
Regional de Saúde de Santa 
Maria para com a sua família. 
Em um vídeo que viralizou, 
Luciano relata que ele e sua 
esposa tiveram febre alta e 
falta de ar, sintomas comuns 
do Covid-19, porém foram 
assistidos apenas como assin-
tomáticos.

Frangão que é morador do 
DVO, atua como importante 
liderança política em Santa 
Maria, atuando como na as-
sessoria de importantes polí-
ticos, entre os quais os ex-go-
vernadores Roriz e Arruda. 

Há aproximadamente sete 
dias, ele e sua esposa testaram 
positivo, mas segundo ele, 
foram orientados pelos médi-
cos apenas à quarentena em 
sua residência, sem qualquer 
acompanhamento, medicação 
ou outra recomendação.

Frangão mora com sua es-
posa e dois filhos, e não tive-
ram acesso a exame. 

Da Redação com informa-
ções do Radar Santa Maria

No vídeo, ele relata sua 
preocupação com os filhos e 
se queixa dos sintomas que 
estão sentindo devido ao 
agravar da doença, principal-
mente por não terem qualquer 
orientação de como proceder 
em caso de emergência.

Um fato que chamou aten-
ção no vídeo gravado por 
Frangão, é o da “preocupa-
ção” do Estado com as esta-
tísticas que crescem a cada 
dia, porém, em casos como 
os dele, que deveria ter uma 
atenção especial, o Estado, se-
gundo ele, sequer deu retorno 
sobre o resultado dos exames, 

apenas os encaminhando, ele 
e esposa, para um mero con-
finamento em sua residência, 
gerando aflição no restante da 
família, uma vez que não há 
qualquer resultado em relação 
aos filhos.

Visinhos, amigos e demais 
pessoas pedem encarecida-
mente ao setor responsável 
pela regional de saúde da re-
gião sul que procure essa fa-
mília a fim de prestar o aten-
dimento necessário. Afinal de 
contas, são vidas que estão 
em jogo e não apenas núme-
ros! O contato é pelo número 
61 9148-0607

No último dia 7 de maio 
a Secretaria de De-
senvolvimento Eco-

nômico (SDE) apresentou o 
início efetivo das obras de 
complementação das duas eta-
pas da drenagem do Polo JK, 
em Santa Maria. Consideradas 
fundamentais para melhorar as 
condições de implantação de 
empreendimentos que gerem 
emprego e renda, as obras são 
executadas pelo programa Pro-
cidades, da SDE.

O Governo do Distrito Fede-
ral vai investir R$ 15,7 milhões 
no empreendimento, recursos 
provenientes do empréstimo de 
US$ 71 milhões assinado en-
tre o governo e o BID, com a 
contra partida de 30% do GDF. 
As obras serão executadas num 
prazo de 240 dias.

Além da complementação da 
drenagem das duas primeiras eta-
pas do Polo JK, as obras também 
preveem implantação de lagoas 
de amortecimento, construção de 
rede de interligação e lançamen-
to final da Área de Desenvolvi-
mento Econômico (ADE).

A previsão é de que o GDF 
invista mais de R$ 100 milhões 
em obras de infraestrutura nas 
Áreas de Desenvolvimento 
Econômico. São obras de pa-
vimentação, asfaltamento, dre-
nagem, implantação de rede de 
esgotos, ciclovias, praças e até 
instalação de uma subestação de 
energia com linha de transmis-
são para a utilização das empre-
sas e das comunidades próximas 
às ADEs.



Santa Maria recebeu, 
nesta quinta-feira (28), 
ações do programa Sa-

near Dengue para eliminar 
focos do Aedes aegypti e 
conscientizar a população 
sobre a importância de eli-
minar possíveis criadouros 
do mosquito. A ação, que 
concentrou esforços no con-
domínio Porto Rico e ocorre 
em três etapas, foi coordena-
da pela Vigilância Ambien-
tal, contou com a participa-
ção de militares do Exército 
e do Corpo de Bombeiros, 
servidores do SLU e da ad-
ministração regional.

A Região Administrativa 
(RA) é uma das mais afeta-
das do Distrito Federal e está 
em terceiro lugar em número 
de casos de dengue, conside-
rando todas as RAs. No últi-
mo boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria de 
Saúde, já foram contabiliza-
dos 2.695 casos e uma taxa 
de incidência de transmissão 
em 2.084,77 casos por 100 
mil habitantes.

Por meio do programa, 
que tem como foco exclu-
sivo o combate os focos do 
mosquito Aedes aegypti, a 
secretaria intensificou as 
ações em todo o DF e a Dire-
toria de Vigilância Ambien-
tal  já inspecionou 34.384 
imóveis e 72.249 depósitos, 

Por Agência Brasília
Foto: Geovana Albuquerque

no período de janeiro a maio 
deste ano.

O manejo ambiental é re-
alizado mensalmente e tem 
recolhido inservíveis por 
toda a cidade, além disso, 
foi realizada uma ação pon-
tual na casa de um morador 
que é acumulador. Sueli Du-
arte, chefe do núcleo de Vi-
gilância Ambiental de Santa 
Maria, acredita que com as 
estratégias adotadas e a cons-
cientização da população, é 
possível vencer o mosquito e 
eliminar reservatórios.

Os agentes também fazem 
um trabalho de conscientiza-
ção com os moradores. Foto: 
Divulgação Agência Saúde

“Realizamos o manejo du-
rante todo o mês todinho. Só 
de armadilhas para o mosqui-
to, foram colocadas 532 uni-
dades e cada uma pode evitar 

cerca de cinco mil mosqui-
tos. Elas dão a certeza e se-
gurança de que o mosquito 
não voará porque ele já nasce 
defeituoso e fica na tela que 
tem exatamente essa função 
de interferir no nascimento.

Todos os dias o Sanear 
Dengue ocorre em alguma 
região do Distrito Federal 
para reforçar as ações dos 
núcleos de Vigilância Am-
biental que possuem crono-
grama diário de combate. 
Lembrando que, diariamen-
te, além das ações do Sanear, 
todas as regiões administra-
tivas recebem os trabalhos 
dos agentes da Vigilância 
Ambiental.



Enquanto os alunos de 
Santa Maria não retor-
nam às aulas, a dire-

ção de duas escolas públicas 
da cidade acelera as obras 
para que o dia da reabertu-
ra do período letivo seja ce-
lebrado com um presente: 
melhorias na estrutura. Tem 
colégio que caprichou e vai 
surpreender os estudantes, 
principalmente aqueles que 
praticam esporte.

Quem conta a novidade é 
o vice-diretor do Centro de 
Ensino Fundamental (CEF) 
316, Adriano Santos. A ben-
feitoria, diz, era segredo 
“guardado a sete chaves”, 
mas a pedido da reporta-
gem da Agência Brasília, 
ele aceitou revelar. “Conse-
guimos com a Coordenação 
Regional de Ensino a cober-
tura da quadra de esportes. A 
criançada vai adorar quando 
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retornar e vir que foi modi-
ficada”.

O CEF 316 possui uma 
comunidade estudantil de 
1,2 mil alunos. A maioria 
utiliza a quadra poliespor-
tiva. O espaço vai passar 
ainda por uma pintura das 
linhas laterais, de fundo, das 
áreas que envolvem as bali-
zas e do meio-de-campo.

Obras gerais

Adriano está há nove 
anos na escola e há dois 
mandatos como vice-diretor. 
Sua gestão vai entregar um 
colégio completamente di-
ferente daquele construído 
há 25 anos. Somente nesses 
dois meses de suspensão das 
aulas por causa da Covid-19, 
a unidade passou por impor-
tantes obras. A maior foi no 
telhado. “Trocamos a telha 
colonial pela de ferro. Agora 
quero ver quebrar”, desafia.

A nova cobertura dará 
abrigo às nove salas do cha-
mado bloco verde. É assim, 

com nomes de cores, que a 
direção distingue as alas. Os 
alunos estudam nos blocos 
pintados de amarelo, azul e 
verde. São 15 salas que abri-
gam turmas dos turnos ma-
tutino, vespertino e noturno.

Além de receber uma 
nova cobertura, o bloco ver-
de contará ainda com a pin-
tura das salas de aula, que 
será feita na próxima sema-
na. Cada sala terá ainda um 
revestimento de madeira 
que, conhecido como bate-
carteira, evita arranhar a pa-
rede. Os recursos vieram do 
Programa de Descentraliza-
ção Administrativa e Finan-
ceira (Pdaf) e do contrato de 
manutenção.

Aulas e esportes

Com um pouco de ginás-
tica financeira, a direção do 
CEF 316 conseguiu refor-
mar os banheiros dos pro-
fessores, construir uma gra-
de entre as alas das salas e 
a cantina e instalar um novo 

bebedouro, com quatro tor-
neiras, para que os alunos 
não precisem esperar muito 
para tomar água.

Se a reforma da quadra 
de esportes do CEF 316 já 
é uma realidade, no caso 
do CEF 209, os alunos vão 
ganhar um canteiro central 
que dividirá as alas das sa-
las de aula, com piso novo e 
plantas nativas do Cerrado. 
O diretor, Manoel Herbert 
dos Santos, vai bancar a 
obra com recursos do Pdaf. 
“Eu reservei o dinheiro para 
isso. É o que falta na esco-
la”, afirmou.

Nessa unidade de ensi-
no, todos são contempla-
dos. E os professores não 
poderiam ficar fora dessa 
nova rodada de reformas. 
Eles encontrarão uma no-
vidade: um estacionamen-
to interno totalmente pavi-
mentado. “São 741 metros 
quadrados de concreto. 
Precisa ver como era isso 
aqui antes: barro e mato 
alto”, recorda Manoel.



Apesar das várias inves-
tidas do GDF em tentar 
conter o avanço desen-

freado de buracos nas regiões 
administrativas do Distrito Fe-
deral, usando meios cada vez 
mais sofisticados, além ainda 
de o governador Ibaneis Rocha 
afirmar que uma das priorida-
des do governo e intensificar a 
cada dia o trabalho de tapa-bu-
racos, algumas administrações 
regionais parecem não enten-
der a ordem e continuam a se 
preocupar com outras questões 
não tão importantes e se utili-
zam do que é obrigação para 
fazer politicagem.

Em Santa Maria não é dife-
rente, várias ruas estão esbura-
cadas, principalmente aquelas 
localizadas no interior das qua-
dras residenciais.

Se não bastasse esse caos, 
gestores, servidores, políticos, 
puxa-sacos, etc., se utilizam das 
redes sociais na iminência de 
tentar convencer a comunidade 
que a cidade está impecável e 
que as coisas tendem a progre-
dir. Exemplo disso foi um fato 
inusitado aonde convidaram a 
deputada-madrinha de Santa 
Maria, diga-se de passagem, 
que participa de todas as de-
cisões do órgão público local, 
tendo inclusive decisão final 
sobre as ações deliberadas em 
todos os meios desse, mostrar 
o início de um trabalho de ta-
pa-buracos que seria realizado 
no início da Avenida Alagados. 
Pasmem! Um parlamentar para 
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dar inicio a um serviço que é, 
nada mais, nada menos do que 
obrigação e rotina do principal 
órgão público local. 

Se fosse pelo simples fato 
de convidar e o serviço ser 
concluído já seria um grande 
ganho, mas esse ficou mesmo 
somente nas principais aveni-
das, ou seja, “onde eles pensam 
que dá voto”. Bom, pelo menos 
é o que se imaginava, pois além 
de realizarem péssimo trabalho 
na entrada da cidade, em frente 
ao residencial Santos Dumont, 
aonde o asfalto é semelhante 
uma montanha russa, cheio de 
ondulações, ainda se “esque-
ceram” de fazer pelo menos o 
mesmo na marginal de saída, 
ao lado do viaduto, aonde o tre-
cho de aproximadamente 200 
metros está praticamente inter-
ditado devido a crateras exis-
tentes no local. “Se deixaram 
aqui nessa situação, imaginem 
no interior das quadras, que são 

locais mais escondidos”, disse 
um morador.

Em contato com a Adminis-
tração Regional, essa informou 
por meio de um assessor que já 
foi solicitado junto a Novacap 
reparo naquele trecho, mas não 
souberam informar há quanto 
tempo foi realizado o pedido 
e em quanto tempo o serviço 
será realizado. Com relação as 
demais vias da cidade, a ad-
ministração informou que está 
realizando o trabalho e que a 
conclusão é questão de tempo. 
“Esse é um trabalho rotineiro 
que nunca acaba, pedimos aos 
moradores que tenham calma, 
pois a Administração Regional 
está trabalho para o bem-estar 
da população de Santa Maria”, 
disse o assessor.

Via internas

Em muitas ruas localiza-
das no interior das quadras 

residenciais a situação tam-
bém é complicada, onde 
moradores não escondem 
a insatisfação com o “des-
caso” que a Administração 
Regional está tendo com os 
moradores. Muitas das vias 
que receberam a operação 
tapa-buracos e em pouco 
tempo já apresentam no-
vas crateras justamente nos 
pontos que receberam o 
serviço. “Aqui na rua cha-
mamos o asfalto de sonri-
sal, pois mal foi aplicado e 
já dissolveu”, disse um mo-
rador da QR 308.

De acordo com infor-
mações da Novacap, a 
operação tapa-buracos é 
realizada sempre após a so-
licitação da Administração 
Regional que é responsável 
pelo mapeio das áreas a se-
rem atendidas, além de que 
o serviço é uma das priori-
dades do governo.



Santa Maria é mais uma 
cidade do Distrito Fede-
ral a priorizar pedestres 

e pessoas com deficiência. 
Nove pontos de maior mo-
vimentação da região admi-
nistrativa ganharam calçadas 
com acessibilidade. Até ago-
ra, foram instaladas 3.450m² 
de passagens construídas à 
margem das pistas de carro. 
A previsão para até o fim do 
ano é de um total de 13 mil 
metros quadrados. A executo-
ra do serviço é a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capi-
tal (Novacap).

Na CL 316, por exemplo, 
as novas calçadas receberam 
elogio do morador Roberto 
Carlos dos Santos, 53 anos. 
De bicicleta e devidamen-
te mascarado, ele utilizava 
a passagem para seguir seu 
trajeto rumo ao comércio. Ao 
parar para dar entrevista, dis-
se que as novas calçadas dão 
“um aspecto de beleza à cida-
de”. “Sem contar a segurança 
que nos dão”, emendou.

 A Novacap instalou na CL 
316 mais de 400m² de calça-
da. Na tarde desta terça-feira, 
uma empresa contratada pela 
companhia dava os últimos 
retoques na obra para liberá-la 
aos pedestres e ciclistas. Fun-
cionários faziam o plantio de 
grama na parte onde não tem 
meio-fio para evitar infiltra-
ção de águas pluviais. Além 
dos moradores, a passagem 
vai beneficiar os estudantes 
do Centro de Ensino na QR 
316, que passarão a usá-la no 

trajeto da escola.
As benfeitorias na cidade 

ocorrem de uma ponta a ou-
tra. Em Santa Maria Sul, na 
CL 102, falta apenas o trecho 
perto do ponto de ônibus para 
a calçada ficar cem por cen-
to pronta. Mesmo tendo de 
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se afastar alguns metros da 
parada, a moradora do Gama 
Jeane Santos, 39, não perdeu 
o bom humor. “Quando esti-
ver pronta, vai ficar muito boa 
para a gente, que utiliza trans-
porte público”, destacou.

As outras localidades 
em Santa Maria que rece-
beram novas calçadas fo-
ram: CL 417 (122,54 m2), 
QR 116 (93,62m²), QR 203 
(312,62m²), QR 218 (600m²), 
CL 307 (628,82m²), proximi-
dades do BRT (505m²) e QR 
307 (426,28m²). O investi-
mento até agora foi de R$ 160 
mil.

Responsável pela Diretoria 
de Urbanização da Novacap, 
que executa a instalação das 
calçadas no DF, o engenheiro 
Sérgio Antunes Lemos disse 
que a instalação desses equi-
pamentos é uma demanda an-
tiga da comunidade. Segundo 
ele, as calçadas de Santa Ma-
ria – as poucas que restaram 
da gestão passada – estavam 
em mau estado. “Não foram 
somente calçadas que refize-
mos. Colocamos ainda 250 
metros lineares de meios-
fios”, afirmou.

A partir das 8h40 des-
ta quarta-feira (27), a 
Companhia Energé-

tica de Brasília (CEB), fará 
manutenção de componentes 
elétricos e poda de árvores na 
DF-140, em Santa Maria.

Para que o serviço seja 
executado, será necessário in-
terromper o fornecimento de 
energia no local até 16h. Com 
isso, serão afetadas as cháca-
ras 1/2, 4 a 6, 25 e 66, além da 
fazenda Santa Bárbara.

A CEB tem realizado, dia-
riamente, manutenções pre-
ventivas em diversas áreas 
do Distrito Federal. Isso in-
clui serviços em componen-
tes elétricos, trocas de poste, 
podas de árvores, limpeza e 
substituição de peças. As ma-
nutenções servem para evitar 
problemas futuros na rede 
elétrica e, consequentemente, 
prejuízos à população.
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O juiz Cristian Battaglia 
de Medeiros conde-
nou o ex-prefeito de 

Novo Gama, Everaldo Vidal 
Pereira Martins, por impro-
bidade administrativa, por 
ele ter nomeado seu caseiro, 
Francisco Oridan Pereira da 
Silva, para cargo comissiona-
do. Assim, o funcionário, que 
trabalhava na propriedade ru-
ral do ex-prefeito, era pago 
com dinheiro público para a 
realização de serviço particu-
lar. A irregularidade ocorreu 
entre 2013 e 2016. 

Na sentença, o juiz ainda 
condenou o caseiro e a esposa 
de Everaldo, Thaís de Barros 
Xavier, que é ex-secretária de 
Ação Social de Novo Gama. 
O trabalhador foi, inclusive, 
nomeado para a pasta de Tha-
ís, como coordenador de con-
trole de atividades de progra-
mas sociais e de execução de 
convênio específicos. 

Na decisão, o magistrado 
determinou que os três reali-
zem o ressarcimento dos da-
nos aos cofres públicos, que 
ultrapassam R$ 43 mil, além 
do pagamento de multa. A de-
cisão cabe recurso.

Fonte - O Popular
Foto - Internet

A Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, em 
sessão extraordinária 

remota, nesta terça-feira (5), 
aprovou o PL 1.140/2020, que 
assegura ao consumidor re-
marcar eventos em virtude da 
pandemia do COVID-19, sem 
ônus. A medida, de autoria do 
deputado Robério Negreiros 
(PSD), além de proteger os 
consumidores, beneficia as 
empresas de eventos que te-
riam que arcar com custos de 
cancelamentos devido à pan-
demia. Os eventos poderão ser 
remarcados para datas futuras, 
não podendo exceder dezoito 
meses da data do contrato.

Em razão da proliferação 
do novo coronavírus e da 
proibição de reunião que se 
impõe, muitas pessoas, com 
eventos previstos para essa 
época, estão sendo obrigadas 
a postergar a festa para uma 
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data futura, ou até mesmo 
cancelar.

De acordo com o deputa-
do, Robério Negreiros, infe-
lizmente, a legislação vigente 
não contempla regras espe-
cíficas para cancelamento e 
remarcação em casos especí-
ficos de decretação de epide-
mias de doença pela autorida-
de competente, ou em caso de 
pandemia de doença decreta-
da pela Organização Mundial 
de Saúde, deixando o consu-
midor sem respaldo legal.

“Em casos de pandemia de 

doenças, entretanto, entende-
mos que essa situação merece 
ser tratada de maneira dife-
renciada. As empresas presta-
doras de serviços, não podem 
ficar no prejuízo, por não se-
rem culpadas de tal aconte-
cimento que leva o cliente a 
decisão de remarcar ou can-
celar a solenidade. Muitas 
empresas de eventos estão 
sem fluxo de caixa desde o 
início da pandemia, e, não 
tem como desembolsar recur-
sos devido aos cancelamen-
tos”, declarou o parlamentar.



Salve vidas.
Use máscara.

É segurança, 
é proteção, 

é obrigatório.

Brasília foi a primeira cidade do Brasil a pedir para 

que as pessoas ficassem em casa. Você ficou. 

Deu exemplo. Protegeu-se. E os resultados estão 

aparecendo. Para que essa situação se estabilize, 

o GDF tornou obrigatório o uso de máscaras 

em todas as cidades do Distrito Federal. É uma 

medida para, antes de tudo, proteger você e sua 

família. Está comprovado que o uso da máscara é 

a melhor maneira de se cuidar – caso precise sair 

de casa. Use máscara. A vida agradece.


