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Crescem os
casos de
Covid-19 em
Santa Maria
Mesmo após as medidas adotadas e
campanhas de conscientização da população
realizadas pelo governo, comunidade não
segue o isolamento e os índices só aumentam.
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Por Celso Alonso

A

“disputa política” entre a
deputada Jaqueline Silva
(PTB) e o governador
Ibaneis Rocha (MDB), mais
parece uma batalha entre Davi
e Golias, aonde o todo poderoso
desta vez não será vencido.
A “depuPink” como é chamada nos bastidores, após a
quebra-de-braços em que saiu
derrotada, comenta-se que
corre pelos corredores desesperadamente para se desculpar com o chefe do executivo
e assim reveja sua decisão devolvendo o comando de Santa
Maria a ela, pois pelo que nota-se é que a “depuPink” sentiu o baque e viu ruinar o seu

Na bronca

P

ara a maioria das verdadeiras lideranças de
Santa Maria, o problema maior não a traição de
Jaqueline Silva (PTB) com
o governador Ibaneis Rocha
(MDB) e sim o seu gesto

castelo construído com muito
esforço, mas nenhuma dedicação. Pensou que apenas o
cargo lhe dava total poderes.
Ledo engano!
Nessa crise, o maior prejudicado é Santa Maria, suas
lideranças e ainda a ex-administradora que saiu de forma
prematura, sem ser sequer comunicada previamente. Acredito que em breve haverá uma
mudança no quadro, aonde a
“depuPink” entenderá que o
seu lugar não é no alto do pódio e sim entre os espectadores e assim, o governador lhe
tirará do castigo e devolverá
o seu “brinquedinho”. Bom
para a legião de “fãs” que ainda a acompanham.
Falta apenas uma retratação da “depuPink” aos seus
correligionários que ficaram
com os corações nas mãos
pelo seu ato impensado.
para com a cidade, pois essa
se elegeu com o propósito
de defender e lutar pelo desenvolvimento da cidade e
ao contrário do prometido,
ajudou a fazer com que a cidade perdesse uma parcela
da sua poligonal. Jaqueline
votou a favor de passar a
região do Tororó para o Jardim Botânico.
Na bronca muitas lideranças aplaudiram a decisão do
governador em usar da caneta
e tirar o comando administrativo da cidade das mãos de Jaqueline, mesmo o governador
trazendo um administrador de
fora e quebrando a tão sonhada autonomia política conquistada com muito esforço.
Se as coisas continuarem
da forma que estão dificilmente ela retoma o posto,
ainda mais se depender do
aval das lideranças que não
engolem a postura adotada
pela deputada.

Por Agência Satélite
Foto: Montagem JSN

O

Distrito Federal está
enfrentando
uma
crescente no número de casos confirmados de
Covid-19 e em Santa Maria
não tem sido diferente; os números aumentam a cada dia
o que acaba preocupando a
população e, principalmente
quem está na linha de frente
contra o coronavírus.
Apesar de não ocupar lugar destaque no ranking infectados, bem como das várias investidas do governo em
orientar a população sobre os
riscos do vírus para a popula-

ção, a cidade registrou na última semana uma crescente no
número de casos confirmados
e de óbitos.
Relatório emitido pela Secretaria de Saúde do DF mostra avanço nos casos desde
o primeiro mapeamento. No
último levantamento mostrado pelo órgão e divulgado no
dia 06 de junho, houve crescimento significativo e Santa Maria já regista 512 casos
confirmados. Ainda de acordo
com o levantamento, o número de óbitos também aumentou chegando a 7.
Medidas de proteção
A exemplo de outras cidades satélites, na cidade o go-

verno decretou o fechamento
de parque públicos e academias comunitárias, tentando
assim evitar aglomerações.
Outras medidas também foram adotadas pelo governo.
Desde o início da pandemia, o GDF emitiu decretos
que torna obrigatório o uso de
máscara pela população, servidores públicos, privados e
colaboradores que atendem ao
público em todo o DF. Além
de instituir o uso do acessório,
os decretos também destacam
que os estabelecimentos não
devem permitir a entrada de
pessoas esses e, caso aconteça
o descumprimento, o estabelecimento será notificado e poderá ser multado. Outro meio
adotado pelo governo é o de

multar o cidadão que não usar
máscaras em locais públicos.
O funcionamento dos comércios também sofreu alteração, atualmente somente
algumas categorias podem
funcionar e com restrições de
acesso do público. Restaurantes, bares e lanchonetes por
exemplo, só podem atender
pelo Delivery. Shopping Center’s e outros estabelecimentos
estão com horários reduzidos
e regras rígidas de acesso. As
academias continuam fechadas.
O governo ainda estuda
meios de promover a flexibilização nos comércios, mas devido ao desrespeito por parte
de comerciantes e da própria
população de modo geral, que
estão descumprindo as normas
estabelecidas, possivelmente o
GDF volte atrás e em muitas
cidades poderá ser decretado
lockdown (meio mais rígido
de isolamento social).
Em Santa Maria, apesar das
várias campanhas de conscientização, a comunidade parece
não entender as recomendações e o numero de casos continua a subir, podendo levar
o governo a decretar medidas
mais extremas de contenção ao
avanço do vírus. O ideal será a
comunidade se conscientizar
de que o vírus é perigoso e poderá levar a morte ao infectado, bem como a probabilidade
de contágio é alta, não restando outra alternativa a não ser a
de seguir rigorosamente as recomendações do estado, bem
como, somente sair de casa em
caso de extrema necessidade.

Por Ana Luíza Vinhote, da
Agência Brasília - Foto: Joel
Rodrigues/Agência Brasília

A

pavimentação da VC371 e a implantação
da ciclovia, em Santa
Maria, começam esta semana. O trecho de 4 km, entre
a BR-040/050 até a DF-290,
liga o condomínio total Ville à
cidade. A obra é de responsabilidade do Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e vai
custar R$ 6,7 milhões, sendo
R$ 4 milhões de emenda parlamentar. O serviço deve ser
finalizado no fim do segundo
semestre deste ano.
O diretor do DER-DF,
Fauzi Nacfur, lembra que a
obra é uma demanda antiga
da comunidade local. “São

cerca de 20 a 25 mil pessoas
que moram próximo ao trecho”, explica. A pavimentação do lugar irá beneficiar não
só moradores da região, mas
também motoristas que transitam pelas BR’s”, destaca.
Nacfur ressalta o esforço
do governo para dar continuidade às obras em meio da pandemia do novo coronavírus.
“Sabemos que é um momento
muito difícil na área da saúde,
mas com todos os cuidados,
dar prosseguimento às ações
do GDF também é uma forma
de gerar emprego e renda na
capital”, reforça.
Ação
Nessa terça-feira (16), cerca de 40 funcionários de uma
empresa privada – supervisio-

nados pelo (DERDF) – montaram o
canteiro de obras
e mobilizaram os
equipamentos
e
máquinas. Também estão realizando o trabalho de
topografia, estudo
que fornece informações para o melhor funcionamento da obra. Após
a pavimentação,
serão feitos serviços de drenagem e
sinalizações horizontal e vertical.
Síndica do condomínio Total Ville, Janina
Valente, 39 anos, lembra que
a obra é um pedido antigo dos
moradores. “Há oito anos sofremos transtornos com esse
trecho. Carros atolam na chuva, ônibus escolar que não
passa, pessoas com doenças
respiratórias, que adoecem
ainda mais por causa da poeira”, reclama.
Além da dificuldade de
locomoção, segundo Janina,
a comunidade local também
enfrenta dificuldade por conta do congestionamento de
veículos, principalmente em
horário de pico. “Como é
muito difícil transitar por esse
trecho, a gente acaba optando
pela BR, o que gera um engarrafamento. Perdemos muito
tempo no trânsito”, comenta.
Morador de Santa Maria,
Francisco Antônio Rodrigues,

41 anos, elogia a ação do GDF,
mesmo em tempos de pandemia. “A gente pensa que terão menos serviços, mas pelo
contrário”, comemora. “Na
época da chuva é muita lama
e da seca, muita poeira. Com
certeza essa obra nos trará a
segurança e conforto que tanto
pedimos”, disse o design.
GDF Presente
Este mês, o GDF Presente esteve em Santa Maria
para realizar diversas ações
na cidade. Em parceria com
a administração regional, o
programa instalou três quebra-molas na Quadra 214 e
dois na 516, além de atuar na
operação tapa-buraco. Cerca
de dez toneladas de asfalto foram utilizadas para melhorar
as vias da região. Os serviços
incluem retirada de entulhos,
pneus, móveis e galhos secos,
além do trabalho de roçagem
e revitalização da área rural,
localizada na VC-365.
Em maio, Santa Maria
também recebeu ações do
programa Sanear Dengue
para eliminar focos do Aedes
Aegypti e conscientizar a população sobre a importância
de exterminar possíveis criadouros do mosquito. Coordenado pela Vigilância Ambiental, o serviço contou com
a participação de militares do
Exército e do Corpo de Bombeiros, servidores do SLU e
da administração regional.

“Vamos enfrentara segunda onda
da pandemia: a
do desemprego”,
diz Ibaneis

hora de acabar com a velha
política dos amigos na gestão
de Santa Maria; ”É importante
uma gestão que não pergunte
se estamos apoiando essa ou
aquela deputada para nos atender em nossas demandas”, salientou o líder comunitário.
Movimentos orquestrados
Com a indicação do advo-

gado Renato Couto
para o comando da
administração
de
Santa Maria, começaram as “campanhas
orquestradas” para
fragilizar a decisão
de escolha de Ibaneis
Rocha e assim voltar
os personagens anteriores. Mas o próprio
governador mandou
monitorar de onde
está partindo o comando da “orquestra
do mal” e já deu o recado que
não vai aceitar as velhas pressões articuladas.
Em resumo, grande parte da
população aprovou a mudança
do comando da cidade e porque
não dizer o fim da velha política em Santa Maria? Afinal, o
administrador é indicação do
próprio governador.

Na manhã da sexta-feira
(19/06), o governador Ibaneis
Rocha (MDB) mostrou preocupação com as consequências
da pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a crise gerada pela doença pode resultar
em 350 mil desempregados no
Distrito Federal.
“Vamos enfrentar a segunda
onda da pandemia: a do desemprego e da fome”, apontou o
chefe do Executivo local. Por
isso mesmo, segundo ele, é necessário que o DF se reerga o
mais rápido possível. “Vamos
acelerar todas a obras necessárias”, disse.
Ibaneis afirmou que vem
forçando secretarias e outros
órgãos a pensar em soluções e
obras a fim de gerar vagas no
mercado. Segundo ele, somente assim é possível ter esperança para enfrentar o crescimento
de 20% no número de desempregados na capital. No fim de
2019, a cidade tinha 290 mil
sem trabalho.
“Precisamos muito trabalhar e gerar emprego para a população do Distrito Federal”,
argumentou o governador.

receberá uma nova quadra
esportiva, na CL- 202. Os serviços contratados pela Terracap também compreendem a
construção de um novo estacionamento no local. Para que
as obras sejam executadas, a
Terracap abriu processo licitatório para contratação de
empresa especializada. O aviso de abertura já foi publicado
no Diário Oficial do Distrito
Federal (DODF).
A antiga quadra, que há na
mesma área, será demolida
e, nas imediações, uma nova

será construída. Com dimensões de 25m x 14m, ela poderá receber partidas de futsal
ou de voleibol.
Adjacente à quadra e
para maior conforto dos
usuários, haverá um novo
estacionamento no local. O
projeto paisagístico também
prevê árvores ornamentais
como amoreira negra e quaresmeira roxa.Para fornecer
auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais,
a quadra contará, ainda,
com piso tátil faixas em alto

-relevo fixadas no chão que
auxiliam nas caminhadas.
O morador de Santa Maria David Vidal, de 18 anos,
comemora a novidade. Ele é
frequentador assíduo das quadras de esporte da cidade e
ratifica: elas precisam de manutenção.
“Para o nosso bairro, uma
nova quadra é sinônimo de
lazer para toda a população”,
diz. “Adoro futsal e já estou até
com saudades das partidas com
os amigos. Tomara que essa
pandemia passe logo”.

Por Correio de Santa Maria Foto: Blog GBU

A

cidade de Santa Maria
vem assimilando de
forma natural a indicação do advogado Renato Couto para o comando da região.
A postura do jovem administrador vem surpreendendo até
mesmo o grupo da deputada
Jaqueline Silva e os grupos
organizados da cidade.
A decisão do novo administrador em priorizar as demandas sugeridas pela a comunidade e suas lideranças,
mostra um perfil de gestor
inovador e que não escolhe
cor ou denominação política
para atender os pedidos.
Segundo uma liderança ligada ao comércio estava na

Por Agência Brasília

Obra de 25m x 14m
ficará na CL 202 e terá
estacionamento e projeto paisagístico

A

Agência de Desenvolvimento do Distrito
Federal (Terracap) irá
atender uma demanda antiga
da população de Santa Maria. A região administrativa

Por Agência Satélite - Foto:
Montagem JSN

N

o ano em que o Jornal
Satélite Notícias comemora 16 anos, sua
versão digital também atingiu uma marca importante.
No seu quarto aniversário, o
site Agência Satélite (www.
agenciasatelite.com.br), site
exclusivamente de notícias
da região sul do Distrito Federal, registrou no dia 08 de
junho deste ano um milhão
de acessos.
De visitantes únicos, usuários que acessaram o portal
uma única vez, o número
chega a 914.112 cliques. A
diferença para chegar a mais
de 1 milhão é em razão de
internautas que acessaram o
site mais de uma vez.
O site conta também com
reportagens de outros assuntos: política, economia, cidades, cultura, esportes, educação, polícia e religião.
Parte do conteúdo é produzido pelo jornalista Celso
Alonso, bem como por parceiro e na grande maioria, matérias transcritas dos principais
sites de notícias do país.
De acordo com o ex-administrador de Santa Maria
Hugo Gutemberg, a marca
demonstra o profissionalismo da equipe. “O pessoal
do jornal Satélite Notícias
trabalha de forma séria e
sem qualquer viés, sempre
pautando as demandas da
população. Parabéns pela
marca histórica”.

Já o jornalista Vital Furtado, editor chefe do Correio de
Santa Maria e com passagens
pela Rádio Nacional, Jornal
de Brasília e Correio Braziliense, parabenizou a equipe
do Jornal Satélite Notícias na
pessoa do editor pelo trabalho
realizado que ocasionou na
ultrapassagem da marca que
é histórica na cidade de Santa Maria. “O Satélite Notícias
registrou uma marca importante em sua história. Pela primeira vez um site local chega
a essa considerável marca por
vir se dedicando a informação
e análise dos principais fatos
ocorridos em Santa Maria,
Entorno, Distrito Federal e,
eventualmente, no Brasil e no
mundo. O editor e Jornalista
responsável Celso Alonso se
esforça cada vez mais para
levar aos leitores informações
exatas, confiáveis e claras. O
site Agência Satélite ao atingir a essa marca, por manter
um padrão de qualidade que
vem conquistando cada vez
mais, tornando-se referência,
inclusive, para outros veículos de comunicação em Santa
Maria e diferentes partes do
Distrito Federal. Desta forma,
venho parabenizar este competente amigo e colega de
profissão e ao mesmo tempo
dizer que não somos concorrentes, mas, formadores de
opinião, com o dever de levar
a boa informação com transparência e responsabilidade
aliando modernidade, clareza,
confiabilidade e respeito ao
público. Parabéns Celso”.
Por sua vez o editor do

site, jornalista Celso Alonso
falou do orgulho em ter superado a marca e da rapidez
após ultrapassar os 900 mil
acessos. “Havia olhado dias
antes e o site estava na marca dos 900 mil acessos, daí
pensei que ia demorar para
virar a marca de 1 milhão,
ao acompanhar a estatística
na tarde de hoje (12), havia
vidado a marca de 1 milhão
e cem mil acessos. Corri para
escrever um post para compartilhar esse momento com
todos os que participaram
dessa marca história para o
nosso site”, disse.
Redes
No ano de 2019, o site

também ingressou nas redes sociais. O veículo,
que já estava hospedado
no Facebook (Agência
Satélite Notícias), aderiu
à plataforma de fotos Instagram (@SateliteNoticias), e ao Twitter (@SateliteNoticias), marcado
pela instantaneidade das
notícias.
Além de acompanhar o
Rudge em todas as redes
sociais, o leitor/internauta também pode enviar
sugestões de pauta ou reclamações de onde mora
à redação por meio do
Whatsapp, no número 61
99678-7723, bem como
pelo e-mail sateliteagencia@gmail.com.

que a pessoa autista necessita
de atenção especial, já que a
deficiência se faz oculta, irá
contribuir para um censo com
dados fidedignos quanto ao
número de pessoas como o
Transtorno do Espectro Autis-

ta (TEA) no Distrito Federal.
“A Carteira de Identificação
da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista visa aÌ garantia
de atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso
e atendimento aos serviços pú-

blicos e privados, em especial
nas áreas de saúde, educação
e assistência social, além de
proporcionar tranquilidade aos
autistas e seus familiares, por
ser um meio de comprovar a
deficiência e proporcionará um
atendimento adequado às pessoas com o transtorno quando estiverem em público”, ressaltou
Robério Negreiros.
O Transtorno do Espectro
Autista (TEA) é uma disfunção neurológica cujos sintomas
englobam diferentes caracterís¬ticas como a dificuldade de
comunicação por deficiência
no domínio da linguagem, a
dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de
socialização, além de prejuízos
a respeito do desenvolvimento
de comportamentos restritivos
e repetitivos.

cutivo. A proposta foi aprovada em primeiro turno.
O impacto orçamentário
da medida está estimado em,
aproximadamente, R$ 6 milhões, os quais serão custeados com recursos da Câmara
Legislativa provenientes da
economia na execução de verbas indenizatórias.
Os beneficiários precisam
estar registrados, até 31 de janeiro de 2020, no Cadastro de
Permissionários/Concessionários da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF
(Semob) e no Departamento

de Trânsito do DF (Detran) na
categoria de transporte escolar e/ou turismo.
Além disso, eles não po-

dem estar inscritos na dívida
ativa do DF. Ainda segundo a
proposta, o BRB será o agente financeiro.

Por Ascom do deputado Robério Negreiros
Foto: Internet

C

LDF aprova a emissão
de carteira de identificação do autista. A Câmara Legislativa do Distrito
Federal aprovou nesta terçafeira, 16, o Projeto de Lei nº
1.945/2018, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da emissão
da carteira de identificação do
autista. A proposta, de autoria
do deputado distrital Robério
Negreiros (PSD), tem como
objetivo minimizar a angústia, a discriminação e o preconceito vividos pelas pessoas com o transtorno.
De acordo com o parlamentar, com a emissão do documento, além de conscientizar
cada vez mais a população de

Por Resumo da Agência
Brasília - Foto: Internet

N

a sessão extra¬ordinária remota de quarta-feira (10), a CLDF
aprovou a lei que garante o
auxílio financeiro emergencial a motoristas de transporte
coletivo escolar e de turismo
no Distrito Federal (DF).
Constando no PL nº
1.259/20, o benefício será de
R$ 1,2 mil, que serão pagos
por dois meses, podendo haver prorrogação por mais um
mês, a critério do Poder Exe-

Quem tem amor à vida
usa máscara sempre.
As medidas que o GDF tem tomado para conter o avanço do coronavírus só irão adiantar se você
fizer a sua parte. O uso de máscaras é obrigatório em todas as cidades do DF. Ainda assim,
a recomendação é não sair de casa sem necessidade e, acima de tudo, evitar aglomerações, porque
o vírus continua se espalhando e causando mortes. A responsabilidade também é sua, principalmente
pela proteção da sua vida e da sua família. Use máscara sempre. A vida de muita gente depende disso.
O GDF pode cuidar da sua saúde, mas a vida depende de você.

É segurança, é proteção e dá multa para quem não cumprir.

Mais
informações,
baixe o app da
Agência Brasília.

Lave as mãos
com frequência.

Use álcool
em gel.

Use máscara,
é obrigatório.

Evite
aglomerações.

