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Por Ascom Robério
Negreiros
Foto: Aquivo Internet

A

Câmara Legislativa do
Distrito Federal publicou, nesta terça-feira
(25), a Lei nº 6.660/2020 que
proíbe a conferência de produtos adquiridos pelo consumidor em supermercados e
similares, após o pagamento
das compras no caixa. A Norma, de autoria do deputado
distrital Robério Negreiros
(PSD), tem a finalidade de
proteger o consumidor dos
estabelecimentos comerciais
que os expõem sem um motivo real de roubo, causando
constrangimento aos mesmos.
De acordo com o projeto, a proibição da conferência vale para supermercados,
hipermercados, atacadistas,
varejistas, bem como estabelecimentos comerciais similares. O descumprimento da lei

Por Ascom Santa Maria

A

Administração
Regional de Santa Maria
retornará na próxima
segunda-feira (14), os atendimentos presenciais relacionados
a Junta Militar. Mas, ATENÇÃO! Em tempos de combate à
covid-19, todos os cuidados são
necessários. Por isso, a metodologia utilizada será por meio de

sujeitará o infrator às sanções
previstas em normas de proteção ao consumidor.
Para Robério Negreiros,
a alegação dos mercados em
submeter os consumidores
às constantes vistorias indistintamente, vez que, todas as
compras são fiscalizadas, não
afasta a ilegalidade do ato.

“O volume e a diversidade
dos itens comercializados e
os eventuais extravios ocorridos nestes estabelecimentos,
não é justificativa legal para a
adoção dos procedimentos de
vistoria com o intuito único e
exclusivo de averiguar roubo,
principalmente, quando se
verifica que outros estabelecimentos do mesmo porte, mas
de outros ramos, como o da
construção civil não a adotam
e, nem por isso, se tem conhecimento de prejuízos constantes e relevantes por fraude ou
roubo”, lembrou.

zar o empreendimento.

O parlamentar declarou

ainda que, os supermercados
e estabelecimentos similares
devem utilizar-se de outras
formas de coibir os possíveis
roubos e furtos, seja com a
instalação de mais câmeras
ou com a contratação de mais
funcionários, a fim de fiscali-

agendamento.
Em conformidade com a metodologia de distanciamento social e para a maior segurança de
todos, O horário de atendimento
da Junta Militar nesse momento de pandemia será de segunda
à sexta-feira de 8h às 12h com
agendamento prévio no WhatsApp através do (61) 9 9364-5724.
Na Junta Militar, realizamos
os atendimentos de certificado de dispensa de incorporação

(CDI) e certificados de alistamento militar (CAM), adiamento de incorporação, carimbos de
reservista, entre outros serviços
disponíveis à população.
Os jovens nascidos em 2002,
têm até o dia 31 de setembro
para fazer o alistamento. É necessário ter em mãos a certidão
de nascimento, um documento
oficial com foto, comprovante
de residência e CPF. Para pessoas com deficiência, também

é necessário apresentar parecer
médico sobre a deficiência (deve
constar o CRM do médico). Os
agendamentos são presenciais
ou através do site www.alistamento.eb.mil.br (link na BIO)
*Os atendimentos serão exclusivos para moradores de Santa Maria. Moradores de outras
regiões devem procurar o serviço de Junta Militar nas suas
respectivas cidades e administrações regionais

“A prática de checar as
notas fiscais com as compras
efetuadas pelos clientes é na
verdade uma pseudogarantia e
no final das contas o mercado
expõe os seus clientes a uma
situação vexatória”, frisou.

Por Redação
Foto: Arquivo

E

m visita à Novo
Gama, no último
dia 22, para participar de um almoço,
o vice-governador do
Distrito Federal e presidente do Avante no DF,
Paco Brito, declarou
apoio a pré-candidatura
de Carlinhos do Mangão
e ressaltou crescimento
do partido, bem como da
necessidade de aproximação do Entorno com
o DF. “Queremos a mu-

dança para a população
do Novo Gama, e sentir
que o prefeito do município esteja realmente
preocupado com o povo.
Acredito no nome de
Carlinhos como sendo
esta pessoa” .
Paco Brito já havia
sinalizado apoio ao précandidato novogamense
no último dia 8 de fevereiro, quando participou
da comemoração do aniversário de Mangão realizado em um clube do
município. Na presença
de várias autoridades
políticas do estado, entre as quais a deputada

federal, Magda Morfato, a deputada estadual,
Leda Borges, o deputado
distrital Martins Machado e o senador Vanderlan Cardoso, bem como
de aproximadamente 5
mil pessoas, Paco já havia afirmado compromisso de apoio a uma
eventual
candidatura
de Mangão ao governo
municipal. Agora com a
afirmativa de que esse
irá colocar seu nome à
disposição na convenção do PL marcada para
o próximo dia 16/09,
Paco oficializou o apoio
e pretende ver Carlinhos
disputando as próximas
eleições municipais de
Novo Gama com o seu
apoio irrestrito.
Segundo Paco Bri-

to, com apoio selado em
Novo Gama, o Avante
mostra crescimento no
estado de Goiás e está em
quase todos os municípios goianos. “Chegamos

a 50 municípios goianos.
E temos crescido graças
à transparência e as melhores propostas, para as
pessoas. Só vamos transformar as vidas das pessoas com bons nomes” ,

completou o presidente
do Avante goiano.
Com o apoio de Paco
Brito, a pré-candidatura
de Carlinhos do Mangão
soma apoios importantes no estado. Além do
apoio do vice-governador do DF, também está
com Mangão o governador do estado, Ronaldo
Caiado (DEM).

Faltando dois meses para a eleição, o
instituto Exata-GO, divulgou pesquisa
que mostra a preferência do eleitorado
de Novo Gama para as próximas eleições
majoritárias municipais.
Por Celso Alonso
Foto: Montagem JSN

L

evantamento divulgado na última semana
indica que Carlinhos
do Mangão é o favorito na
disputa para a prefeitura do
município em 2020. Pela
pesquisa, Mangão ganharia
as eleições em todos os cenários considerados.
O 1º cenário ESTIMULADO (quando uma lista
de candidatos é apresentada
ao entrevistado), Carlinhos
aparece com 26,25% das
intenções de voto, enquanto
a atual prefeita não passou
dos 18,90%. Votos nulos e
eleitores indecisos somam
38,59% e os demais précandidatos somaram juntos
24,93%.
No 2º cenário ESPONTÂNEO (quando o entrevistado informa o nome de
sua preferência sem o auxílio do pesquisador), Mangão aparece com 15,49%
das intenções de voto, enquanto o seu adversário direto fica com 11,29%. Votos
nulos e eleitores indecisos
somaram 60,63% e os demais pré-candidatos somaram juntos 12,56%.
Quando o assunto é rejei-

ção, Carlinhos do Mangão é
o pré-candidato que apresenta o menor percentual no
levantamento, com apenas
6,30%. Já a atual prefeita Sônia Chaves acumula
o maior índice e chega ao
percentual de 32,02%. Os
demais pré-candidatos somaram juntos 25,2%. Eleitores que rejeitam ou rejeitam todos os pré-candidatos
somaram 42,78%.
O levantamento ouviu
381 eleitores em todo o município durante a primeira
quinzena do mês de agosto.
A margem de erro é de 3,5%
para mais ou para menos e o
grau de confiança é 95%.
A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº GO02160/2020.
Ao ser questionado sobre o resultado da pesquisa,
Mangão se manteve sereno
e falou da satisfação em ver
o seu nome como sendo o
favorito na corrida eleitoral
deste ano. “É gratificante

ver que a população quer
participar da renovação
política do município, mas
queremos dar um passo de
cada vez. Estamos iniciando um trabalho voltado para
o resgate da credibilidade
política de Novo Gama e

assim estamos fazendo um
trabalho correto e sem falhas, com muita humildade
e principalmente, com os
pés no chão”.
Carlinhos do Mangão é
liderança política reconhecida do município e morador há mais de 20 anos no
bairro Vale do Pedregal. Se
confirmada sua candidatura, essa será a terceira vez
que participa de processo
eletivo pelo município. Ele
já foi candidato a deputado
estadual e vice-prefeito na
chapa que foi encabeçada
por Alan do Sacolão e tem
como lema, “o resgate da

credibilidade política
Novo Gama”.

de

Da Redação
Foto: Arquivo

D

urante uma reunião no
Palácio das Esmeraldas (sede do governo
goiano), que aconteceu no último dia 31, o governador Ronaldo Caiado declarou apoio
total a candidatura de Carlinhos do Mangão ao governo
de Novo Gama. O apoio a
Mangão também se estendeu pelo presidente da ALEGO (Assembleia Legislativa
de Goiás), Lissauer Vieira
(PSB), que demonstrou satisfação em tê-lo pré-candidato
a prefeito pelo município.
A reunião aconteceu em
clima de descontração e pegou de surpresa o pré-candidato novogamense que não
esperava receber tais apoios
naquela ocasião. “Receber

esse apoio é certeza de que
vale a pena continuar com
o projeto que vai fazer história em Novo Gama. Estou
muito feliz com esse empenho e apoio do governador
Caiado. Vamos juntos transformar Novo Gama”.
Ao sacramentar o apoio,
Caiado falou do reconhecimento de Mangão pela população. “Essa pessoa tem

a simpatia da população.
Como pré-candidato tem todas as credenciais amanhã
para ter o seu nome convalidado na convenção e se Deus
quiser, Novo Gama terá um
novo momento a partir da

“Nós temos um pré-candidato a
prefeito de Novo Gama, uma pessoa que
tem prestigio, carisma e capacidade para
estar junto à estrutura de governo para
nós melhorarmos a qualidade de vida da
população, que é o pré-candidato
Carlinhos do Mangão”
nossa próxima eleição em 15
de novembro”.

Por sua vez o deputado Lissauer Vieira (PSB),
disse do compromisso e
garantia quanto ao apoio
à candidatura de Mangão.

“Nós estamos não somente
avalizando a candidatura de
Carlinhos do Mangão, mas
estamos aqui fazendo um
compromisso de trabalhar,
de levar benefícios, de trabalhar juntamente para poder melhorar cada vez mais

a qualidade de vida da população de Novo Gama”.

Ele completou dizendo das
qualidades do pré-candidato. “É um pré-candidato

preparado, sério, determinado e que quer o melhor
para a população de Novo
Gama”.
Já Carlinhos do Mangão
agradeceu ao apoio recebido por Caiado e Lissauer.

“Agradeço ao apoio do nosso governador e do nosso
presidente da ALEGO por

terem nos apoiado nessa
caminhada. Os senhores
podem ter a certeza de que
terão um aliado em Novo
Gama, para fazer o nosso
município crescer e levar
qualidade de vida para a população em todas as áreas”

No encontro, Mangão
ainda apresentou várias demandas do município e recebeu de Caiado a garantia
de que essas serão solucionadas durante a partir do
próximo ano.

de R$ 200 mil, “que poderiam

PorMarco Túlio Alencar
Foto: Internet

ser utilizados para minimizar o
problema”.

O

apelo de mães de
crianças que aguardam por uma cirurgia
no Instituto de Cardiologia do
DF, também chamado Instituto do Coração – que atende
via Sistema Único de Saúde
(SUS), repercutiu no plenário da Câmara Legislativa.
Durante a sessão desta terçafeira (1º), realizada por teleconferência, o deputado Jorge
Vianna (Podemos) disse que a
burocracia tem resultado em
perdas de vidas. “O hospital

não tem prestado atendimento,
segundo o relato de um grupo
de mães, por falta de medicamentos e outros insumos. Elas
estão desesperadas”, contou

o parlamentar. Para Vianna,
os distritais precisam se unir
para evitar as mortes. E, dirigindo-se ao GDF, apelou: “Se

existem entraves burocráticos,

Por Ascom Santa Maria

“

Ainda temos muito trabalho por Santa Maria,
mas hoje é um dia especial. A Administração Regional de Santa Maria não
para de subir nos rankings
de ouvidoria. Por toda cidade, as obras não param e,
mesmo em tempos de pandemia, nossa missão é servir
ao cidadão”.
Entre as 32 administrações regionais, alcançamos
o 5º lugar no ranking de de-

Novo modelo econômico

que sejam resolvidos juridicamente. Mas, envie rápido os
recursos que são essenciais
para salvar vidas”.

decorrente da terceirização das
unidades de saúde”, avaliou,

comentando o caso de uma família que já recorreu três vezes
à justiça e a decisão para que
seja atendida uma criança de
quatro meses de idade ainda
não foi cumprida. Por sua vez,
o deputado Prof. Reginaldo
Veras (PDT) cobrou do governo a execução (liberação do recurso) de emenda parlamentar
destinada àquela unidade hospitalar no valor aproximado

mandas/atendimentos realizados. A posição é a melhor
colocação da Administração
em toda a série.
O desempenho também
nos deixa na 5º colocação no
ranking de todas as ouvidorias do GDF (são 90 no total), o que mostra que nossa
evolução nos atendimentos é
estável e concreta.
Os números também são
favoráveis no grau de resolutividade. 94,9% das demandas registradas de janeiro a
agosto de 2020 foram aten-

didas pela Administração, de
acordo, com o Sistema OUV-DF que recebe as análises
pertinentes. O nosso grau de
satisfação nos serviços prestados é de 94,6%.
Sabemos que ainda temos muito a entregar, mas
os números nos motivam a
realizar ainda mais por Santa Maria. As demandas mais
pedidas no Top-5 do ranking
são tapa-buraco, coleta de
entulho, recuperação de calçadas, aterros de áreas e instalação de quebra-molas em

Presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos
da CLDF, o deputado Fábio
Felix (Psol) disse que a situação já foi denunciada ao colegiado. “Esse é um problema

O resultado do Produto
Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano – que
registrou um tombo de 9,7%
e colocou o país novamente
em recessão, divulgado hoje
pelo IBGE, levou o deputado Agaciel Maia (PL) a pregar, durante a sessão remota
da CLDF, a necessidade de
revisão do modelo econômico brasileiro. “Não dá mais

pra privilegiar o setor financeiro em detrimento do setor
produtivo”, analisou. Para o

distrital, medidas adotadas
pelo atual governo tendem a
agravar a crise, com aumento da desigualdade, levando
mais cidadãos à situação de
pobreza. “Além disso, haverá

um atrofiamento da indústria
nacional”, previu.

diversos pontos.
Então, queremos agradecer e voltar a lembrar que:
continuamos à disposição da
população para a solicitação
desses ou demais serviços,
como podas de árvores, limpeza de bocas de lobo, ações
sociais e culturais para toda
cidade. Ligue 162 para fazer
sua solicitação, faça seu registro no sistema ouv.df.gov.
br, através do aplicativo e-GDF na aba e-cidades ou envie
mensagens pelo WhatsApp
para o (61) 9 9138-4307.

Edital de Convocação – 01/2020
O Partido Liberal – PL, da cidade de Novo Gama – GO, vem através do seu presidente convocar todos os seus convencionais em seu
Estatuto e nas resoluções do TSE nº 23.609/2019, 23.623/2020 e Lei
9.504/1997, para participarem do Conselho Municipal do partido a realizar-se às 19h, do dia 16/09/2020, no pátio do Colégio Estadual de
Novo Gama, na Avenida Perimetral 1 – Núcleo Habitacional Novo Gama-GO, Cep 72.800-000, para deliberarem da seguinte ordem do dia:

Por Agência Câmara de
Notícias
Foto: Arquivo Internet

O

Projeto de Lei 4127/20
concede pensão vitalícia às vítimas de
crimes de trânsito ou às suas
famílias, em caso de morte, a
ser paga pelo autor do crime.
A proposta é da deputada Flávia Arruda (PL-DF) e tramita
na Câmara dos Deputados.

“

Estamos propondo que o
causador do dano, além
das penas já previstas no
Código de Trânsito Brasileiro, indenize as famílias do
ofendido, com o pagamento
de pensão vitalícia. O pensionamento em questão será
arbitrado no valor compatível com os rendimentos recebidos pela vítima à época
do evento, com duração até a
idade provável de sobrevida
do ofendido”, explica Flávia
Arruda.
O texto altera o Código Civil, que hoje já prevê o pagamento de pensão nos casos de
“ofensa” que resultem em defeito que impeça ou reduza a
capacidade do “ofendido” de

trabalhar. Atualmente, a legislação prevê indenização, além
das despesas do tratamento,
com pensão correspondente à
importância do trabalho para
o qual se inabilitou, podendo
ser paga de uma única vez.
Atropelamento e morte
A motivação de Flávia Arruda para apresentar o projeto
foi o atropelamento e a morte
de dois garis no Distrito Federal, em agosto de 2020, por
um motorista alcoolizado. Segundo a deputada, sua ideia
não é aumentar penalidades,
mas dar às famílias das vítimas um sustento e “mexer no
bolso” do autor do crime.

“As penas de reclusão, estabelecidas no nosso arcabouço legal, não têm sido capazes
de incutir no inconsciente
coletivo a ideia de ser incompatível dirigir alcoolizado”,
avalia a parlamentar. “Duas
famílias em luto. Dois humildes garis que levantavam
todas as madrugadas e começavam o dia limpando as ruas
da cidade são mortos por um
motorista irresponsável.”

1) As propostas de celebração de coligações partidárias com outros partidos políticos para os cargos majoritários;
2) A escolha e homologação dos seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais a serem realizadas no próximo dia 16 de
novembro de 2020;
3) A denominação das respectivas coligações partidárias;
4) Sorteio dos números com os quais os candidatos concorrerão;
5) Limite de gastos de campanha;
6) Outros assuntos de interesse partidário.
O Partido Liberal – PL reafirma o seu compromisso com a prevenção ao COVID-19, as diretrizes adotadas pelo Estado e os Decretos Municipais. Portanto, solicitamos a todos que respeitem o USO
DE MÁSCARAS, a capacidade de pessoas no local e o distanciamento que será adotado e pede a todos que evitem aglomerações.
Novo Gama – Go, 08 de setembro de 2020
Narciso Pereira de Carvalho
Presidente
Edital de Retificação – 02/2020
ERRATA
(Retificação dia da Eleição)
O Partido Liberal – PL, inscrito no CNPJ nº 23.785.574/0001-18, situado no Conj H1, DK-12, Área Especial, Lote, 01, Apto – 01, Novo Gama
– GO, Cep 72.860-033, vem através desta fazer a seguinte retificação:
a) Aonde lê-se: item 2) A escolha e homologação dos seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais a serem realizadas no
próximo dia 16 de novembro de 2020;
b) Leia-se: A escolha e homologação dos seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais a serem realizadas no próximo dia
15 de novembro de 2020.
Novo Gama – Go, 09 de setembro de 2020

Narciso Pereira de Carvalho
Presidente

cl.df.gov.br

Fotografe o QR Code e conheça
tudo que a CLDF tem feito no
combate ao coronavírus.

QUEM SE PROTEGE HOJE
FAZ UM FUTURO MELHOR.
USE SEMPRE MÁSCARA

Desde que a pandemia do coronavírus começou, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem estado ao seu lado, trabalhando
para aprovar medidas como a Linha Emergencial de Capital de Giro, um crédito especial, com taxas de juros mais baixas,
para micro e pequenas empresas e microempresários individuais. É a Câmara Legislativa com você seguindo em frente.

Com você hoje, amanhã e sempre.

