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Novo Gama perde uma das suas maiores

referências polícias - Morre Belezinha



Aposentadoria por in-
validez ou aposenta-
doria por incapacida-

de permanente é um benefício 
concedido em decorrência da 
incapacidade da pessoa para o 
trabalho, sem que exista a pos-
siblidade de reabilitação para 
o exercício do trabalho que 
lhe garanta sua subsistência. 
Essa modalidade de aposenta-
doria, quando é concedida pelo 
INSS, não é fixado uma data fim 
ou de extinção do benefício sen-
do direito do segurado receber a 
aposentadoria por incapacidade 
Permanente enquanto perdurar 
a sua incapacidade para o tra-
balho. O INSS pode fazer uma 
perícia médica revisional a cada 
dois anos, para verificar se ain-
da é ou não incapacitado para o 
trabalho, desde que não possua 
mais de 60 anos de idade ou 
quem tem mas de 55 anos de e 
idade e 15 anos recebendo o be-
nefício.

Para a concessão do benefício, 
deve-se observar três principais 
requisitos: O período de carên-
cia para a concessão dessa mo-
dalidade de aposentadoria são 12 
contribuições mensais; possuir 
qualidade de segurado quando 
acometido por essa incapacida-
de para o trabalho; ser atestada 
essa incapacidade para o traba-
lho pela perícia médica do INSS. 
Não será necessário cumprir a 
carência, quando o segurado fi-
cou inválido em razão de aciden-
te de qualquer natureza ou cau-
sa, em decorrência de acidente 
ou doença do trabalho, ou, quan-
do o assegurado for acometido 
por alguma doença especificada 
na lista o Ministério da Saúde 
e do Trabalho e da Previdência 

Social.
O valor da aposentadoria por 

invalidez , até a data da vigên-
cia da Reforma da Previdên-
cia, do dia 13 de novembro de 
2019, possuía sua renda mensal 
correspondente a 100% do salá-
rio do benefício.  O salário era 
apurado, com base na média 
aritmética simples, dos maiores 
salários de contribuições cor-
respondentes a 80% do período 
contributivo decorrido desde a 
competência de julho de 1994 
até a data do início do benefí-
cio. Se a incapacidade foi após 
a promulgação da Reforma da 
Previdência, e a incapacidade 
decorre de acidente de trabalho, 
doença profissional ou doença 
do trabalho, o valor da aposenta-
doria corresponderá a 100% do 
salário do benefício, que leva em 
consideração todos os salários 
de contribuição desde julho de 
1994 ou desde o início de suas 
contribuições ao INSS. Se ficou 
incapacitado após a reforma e a 
incapacidade não decorre de aci-
dente de trabalho, doença pro-
fissional ou doença de trabalho, 
será feita a média de todos os sa-
lários a partir de 1994, ou, desde 
quando começou a contribuir. 
Desse valor, receberá 60% dessa 
média mais 2 % ao ano que ex-
ceder 20 anos de tempo de con-
tribuição para os homens ou 15 
anos para as mulheres.

O valor de 25% sobre o valor 
da aposentadoria por invalidez, 
será devido ao segurado que 
necessitar da assistência per-
manente de outra pessoa. Esse 
acréscimo será devido ainda que 
o valor de aposentadoria supere 
o teto dos benefícios previdenci-
ários pagos ao INSS.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Está concluída a obra de 
renovação da ilumi-
nação pública da Vila 

DVO, localizada na Região 
Administrativa do Gama. A 
obra contou destinação de 
recursos feita pelo deputado 
Robério Negreiros (PSD), 
alocados na Secretaria de 
Obras e Infraestrutura do Dis-
trito Federal. Ao todo, foram 
empenhados R$ 218.938,00.

O deputado Robério Negrei-
ros tem atendido às demandas 
trazidas pelas comunidades 

Texto e Foto - Ascom 
deputado Robério Negreiros

das Regiões Administrativas 
do Distrito Federal e a reade-
quação da iluminação pública 
da Vila DVO era um pedido 
antigo da população. “Eu te-
nho me dedicado a ouvir as 
lideranças e representações 
locais porque acredito que 
este vivem o dia a dia das lo-
calidades onde habitam. Tro-
camos a iluminação por lâm-
padas mais eficientes de LED, 
não apenas das vias princi-
pais, mas também da quadra 
poliesportiva onde acontece 
um projeto social voltado à 
comunidade local”, aponta 
Robério.

A presidente da comissão 
especial que reformula 
o Programa Bolsa Fa-

mília (PL 6072/19), deputada 
federal Flávia Arruda (PL-DF), 
enviou um pedido ao Governo 
Federal para que destine mais 
recursos para o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e 
o inclua nas ações emergenciais 
de combate ao coronavírus. 
O alerta é para o crescimento 
dos índices de pobreza e uma 
sobrecarga no atendimento às 
pessoas em vulnerabilidade.

“Além de oferecer os benefí-
cios, é necessário garantir que 
eles realmente vão chegar em 
quem mais precisa. Neste mo-
mento de crise fica ainda mais 
claro que é preciso reforçar 
esta rede e que ela precisa ser 
incluída nas ações emergen-
ciais. É este meu apelo ao Go-
verno Federal”, afirmou Flávia 

Por Ascom deputada 
       Flávia Arruda

Arruda.
O pedido foi realizado atra-

vés de ofícios destinados aos 
ministérios da Economia, Ci-
dadania e Casa Civil. Os docu-
mentos destacam que a perda 
generalizada de renda da popu-
lação resultará em uma busca 
maior pelo Programa Bolsa Fa-
mília, além da registrada atual-
mente, e que o aporte de R$2 
bilhões de reais, anunciado 
pelo executivo, não será capaz 
de cobrir esta demanda.

O SUAS, citado pela par-
lamentar, é responsável pe-
los Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) e 
Centros de Referência Especia-
lizados de Assistência Social 
(Creas) no país, estruturas que 
atendem e acolhem pessoas 
em vulnerabilidade. Segundo a 
deputada, é essencial que seja 
realizada a contratação de mais 
profissionais nos municípios 
e no DF e reforçadas as ações 
destes centros.



Com os estoques do leite 
materno em 22% abaixo 
do recomendado, o Hos-

pital Regional de Santa Maria 
(HRSM), se esforça para aten-
der a média diária de 30 bebês 
internados na Unidade de Ne-
onatologia. O principal desafio 
tem sido conscientizar as do-
adoras contra o medo e a inse-
gurança diante da segunda onda 
do coronavírus.

“Hoje contamos com 142 
litros disponíveis, sendo que, 
para manter os estoques es-
táveis, deveríamos dispor de 
180 litros”, relata a nutricio-
nista Luhana Roque, do Banco 
de Leite Humano do HRSM. O 
cálculo é feito de acordo com 
a demanda média dos recém-
nascidos que recebem leitos 
no hospital.

Apesar da redução nos esto-
ques, a equipe do HRSM per-
cebeu uma maior confiança das 
mães no processo de doação, já 
que o número de doadoras ati-
vas se manteve estável, na fai-
xa de 90 mulheres. Isso se deve 
ao processo de conscientização 
e prevenção contra a covid-19, 
acreditam os profissionais da 
unidade de saúde.

Suporte para quem precisa

Toda mulher saudável e em 
período de amamentação é 
uma potencial doadora de leite 
materno, independentemen-
te da idade da criança. Quem 
quiser doar deve ligar para o 
telefone 160, opção 4, ou aces-
sar o site Amamenta Brasília e 
se inscrever.

Depois disso, as equipes do 

Texto e Foto 
AGÊNCIA BRASÍLIA Com 
informações do Iges/DF

Banco de Leite Humano do 
Hospital de Santa Maria rece-
bem o cadastro de moradoras da 
região e entram em contato para 
agendar a visita de funcionários 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal (CBMDF), 
responsáveis pela coleta.

Um kit com máscara, gorro, 
panfleto e frasco com etiquetas 
chega à casa da doadora cadas-
trada. “A coleta é feita na própria 
residência, em recipientes de vi-
dro com tampas de plástico de 
enroscar e devidamente higieni-
zados”, informa a nutricionista 
Luhana Roque. A cada semana, 
os militares fazem uma visita 
para pegar o leite das doadoras e 
o transportam ao HRSM.

O alimento atende bebês pre-
maturos ou de baixo peso, que 
não conseguem sugar o peito 
das mães, além daqueles recém-
nascidos com imunodeficiência 
ou com alergia a proteínas, com 
enteroinfecções (um tipo de in-
fecção intestinal) ou com defici-
ências nutritivas. “A quantidade 
de leite necessária depende do 
tempo de vida, levando em con-
sideração a capacidade gástrica 

da criança, bem como as con-
dições clínicas dela”, explica 
Luhana.

O banco de leite do hospi-
tal também oferece apoio para 
quem tem dificuldades para 
amamentar. “Esse suporte é 
feito pela equipe multiprofis-
sional da Neonatologia, que 
ensina às puérperas técnicas 
para estímulo de produção, or-
denha e amamentação”, escla-
rece a nutricionista.

Para doar leite:

• ligar para 160, opção 4, ou 
se cadastrar no site Amamenta 
Brasília.

• após receber as fichas ca-
dastrais de moradoras da re-
gião, o Hospital de Santa Maria 
entra em contato com elas para 
agendar a visita dos bombeiros, 
que busca o material na casa de 
cada uma.

• depois de cadastrada, a doa-
dora recebe em casa um kit com 
máscara, gorro, panfleto e fras-
co com etiquetas.

• a retirada do leite é feita em 
data e horário agendados.

Mais 100 respiradores mecâni-
cos começaram a funcionar nessa 
segunda-feira (29) para reforçar o 
tratamento de pacientes com co-
vid-19. Os equipamentos doados 
por duas empresas chinesas che-
garam nesse sábado (27) e serão 
direcionados a leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) da 
rede pública, onde há infectados 
com sintomas de alta complexi-
dade.

A doação dos respiradores, iné-
dita no DF, foi feita pelas empre-
sas chinesas Beijing Bytedance 
Technology e Fundação Jack Ma 
e Alibaba. A intermediação foi 
feita pela secretaria de Saúde, 
pelo Escritório de Assuntos Inter-
nacionais e pelo Itamaraty. 

São 90 ventiladores pulmona-
res mecânicos, não-invasivos, 
com acessórios, da marca Res-
med VPAP-ST de fabricação aus-
traliana. Eles serão distribuídos 
em hospitais do DF.  Os outros 10 
são da marca Yuwell, de fabrica-
ção chinesa. Geralmente são usa-
dos por pacientes que já tiveram 
alta, mas que precisam continuar 
o tratamento em casa. Os equipa-
mentos auxiliam na oxigenação 
do sangue dos internados em es-
tado grave.

– Hospital Materno Infantil 
(HMIB): 4

– Superintendência da Região 
de Saúde Sul: 6

– Superintendência da Região 
de Saúde Sudoeste: 15

– Superintendência da Região 
de Saúde Leste: 6

– Superintendência da Região 
de Saúde Oeste: 25

– Superintendência da Região 
de Saúde Centro-Sul: 5

– Superintendência da Região 
de Saúde Norte: 5

– Superintendência da Região 
de Saúde Central: 10

– Hospital de Base: 14

Fonte - Agência Brasília 



O Parque Ecológico de 
Santa Maria, admi-
nistrado pelo Instituto 

Brasília Ambiental, está rece-
bendo obras para implantação 
de equipamentos públicos e 
infraestrutura. Iniciadas nes-
ta semana, as intervenções na 
Unidade de Conservação são 
provenientes de recursos de 
compensação ambiental e de-
vem oferecer, até o segundo 
semestre, mais um espaço de 
lazer, convivência e prática de 
esportes ao ar livre.

“Para nós, do Brasília Am-
biental, é um prazer poder 
ouvir a população de Santa 
Maria, garantindo que esta im-
plementação seja feita, como 
em todas as outras unidades, 
sempre em parceria com a 
comunidade” Rejane Pieratti, 
superintendente de Unidades 
de Conservação do Brasília 
Ambiental

Atendendo a uma deman-
da antiga e muito esperada 
pela população da região, a 
superintendente de Unidades 
de Conservação do Institu-
to, Rejane Pieratti, reforça o 
compromisso do órgão com 
as benfeitorias no local. “Para 
nós, do Brasília Ambiental, é 
um prazer poder ouvir a popu-
lação de Santa Maria, garan-
tindo que esta implementação 
seja feita, como em todas as 
outras unidades, sempre em 
parceria com a comunidade”, 
apontam.

Texto e Foto - 
Agência Brasília

Unidade ecológica receberá melhorias de 
infraestrutura para a comunidade, como 
quadras poliesportivas e parque infantil

de esportes ao ar livre.
“Para nós, do Brasília Am-

biental, é um prazer poder 
ouvir a população de Santa 
Maria, garantindo que esta im-
plementação seja feita, como 
em todas as outras unidades, 
sempre em parceria com a 
comunidade” Rejane Pieratti, 
superintendente de Unidades 
de Conservação do Brasília 
Ambiental

Atendendo a uma deman-
da antiga e muito esperada 
pela população da região, a 
superintendente de Unidades 
de Conservação do Institu-
to, Rejane Pieratti, reforça o 
compromisso do órgão com 
as benfeitorias no local. “Para 
nós, do Brasília Ambiental, é 
um prazer poder ouvir a popu-
lação de Santa Maria, garan-
tindo que esta implementação 
seja feita, como em todas as 
outras unidades, sempre em 
parceria com a comunidade”, 
apontam.

Com um investimento de 
R$ 492,6 mil, referente à 
compensação do Polo de 
Modas do Guará, o cronogra-
ma prevê a implantação de 
parque infantil, Ponto de En-
contro Comunitário (PEC), 
quadra de areia, quadra po-
liesportiva e pergolado ao ar 

Com um investimento de R$ 
492,6 mil, referente à compen-
sação do Polo de Modas do 
Guará, o cronograma prevê a 
implantação de parque infan-
til, Ponto de Encontro Comu-
nitário (PEC), quadra de areia, 
quadra poliesportiva e pergo-
lado ao ar livre, além da insta-
lação de conjunto de lixeiras, 
bancos e mesas de concreto.

As obras de implantação 
desses equipamentos públicos 
integram um acordo firmado 
entre o Brasília Ambiental e 
a Terracap para pagamento de 
compensação ambiental re-
ferente aos impactos dos em-
preendimentos da agência no 
Distrito Federal. A expectativa 
é de que mais de 20 parques 
sejam beneficiados até o fim 
do próximo ano.

Sensibilidade ambiental
Criado pela Lei nº 2.044/98, 

o Parque Ecológico de Santa 
Maria foi recategorizado em 
2019, permitindo e incenti-
vando o desenvolvimento de 
atividades interpretativas e 
de educação ambiental, desde 
que estejam de acordo com o 
regulamento.

A unidade possui atributos 
ambientalmente sensíveis, 
como campos de murundus 
e solos hidromórficos ou en-
charcados, motivo pelo qual 
o Plano de Manejo do par-
que visa garantir que a con-
servação e uso público sejam 
realizados simultaneamente 
na área, sem causar prejuízos 
ambientais.

z semestre, mais um espaço 
de lazer, convivência e prática 

livre, além da instalação de 
conjunto de lixeiras, bancos 
e mesas de concreto.

As obras de implantação 
desses equipamentos pú-
blicos integram um acor-
do firmado entre o Brasília 
Ambiental e a Terracap para 
pagamento de compensação 
ambiental referente aos im-
pactos dos empreendimentos 
da agência no Distrito Fede-
ral. A expectativa é de que 
mais de 20 parques sejam 
beneficiados até o fim do 
próximo ano.

Sensibilidade ambiental
Criado pela Lei nº 2.044/98, 

o Parque Ecológico de Santa 
Maria foi recategorizado em 
2019, permitindo e incenti-
vando o desenvolvimento de 
atividades interpretativas e 
de educação ambiental, des-
de que estejam de acordo 
com o regulamento.

A unidade possui atributos 
ambientalmente sensíveis, 
como campos de murundus 
e solos hidromórficos ou en-
charcados, motivo pelo qual 
o Plano de Manejo do parque 
visa garantir que a conser-
vação e uso público sejam 
realizados simultaneamente 
na área, sem causar prejuízos 
ambientais.





No início da noite dessa 
terça-feira (24), lide-
ranças políticas e co-

munidade em geral receberam 
com muita tristeza a notícia do 
falecimento de Fernando Gomes 
Feitosa, popularmente conheci-
do por “Belezinha”, ex-vice-pre-
feito de Novo Gama. Belezinha, 
que estava internado no Hospital 
Santa Lúcia a menos de uma se-
mana e ontem não resistiu mais 
o ataque cruel da Covid-19. 

Nascido em 27/02/1950, no 
município de Piaçabuçu, sertão 
Alagoano, veio para o DF em 
busca de melhores condições 
para o sustento da família, foi 
quando ingressou no serviço pú-
blico, tornando-se servidor do 
Senado Federal. 

O apelido (Belezinha) veio do 
bom humor e da elegância com 
que tratava as pessoas “Tudo 
bem? Belezinha”, assim res-
pondia.

Como dizia, ele queria “viver 
uma vida pacata, mas cheia de 
verdadeiros amigos que pudes-
se está ao seu lado, para poder 
participar de uma boa proza”. 
Foi quando escolheu Novo 
Gama como sendo sua segunda 
terra natal, fixando residência e 
seus empreendimentos. “DF é 
somente para resolver proble-
mas e o nordeste é para pas-
seio”, dizia. 

Para o jornalista e amigo Rai-
mundo Sousa, popularmente 
conhecido por “Raimundão”, 
“Belezinha deixa um legado re-
pleto de boas ações, querido por 
todos, generosos com os ami-
gos, os quais tinha muito. Tam-
bém foi um protetor dos menos 
favorecidos, sempre estava à 
disposição para ajudar o pró-
ximo. Pessoa de uma sensibi-
lidade incrível e uma simplici-
dade incomparável, desprovido 
de qualquer vaidade, o que ele 

Por Celso Alonso 
       Agência Satélite

mais gostava era de conversar 
com os amigos, especialmente 
sobre política”.

Político marcante
Após um início de mandato 

conturbado, Belezinha se afas-
tou de Everaldo e mesmo ocu-
pando a posição de vice da cha-
pa, ambos trilharam caminhos 
políticos diferentes. Belezinha 
preferiu o anonimato, enquanto 
Everaldo se distanciava das pro-
messas de campanha e compro-
metia ainda mais a sua gestão. 
Belezinha dizia que algumas 
companhias eram prejudiciais 
ao governo. Dito e certo.

Nas eleições seguintes, Belezi-
nha apoiou a chapa encabeçada 
por Alan do Sacolão, que tinha 
como vice o sindicalista Car-
linhos do Mangão. Apesar do 
grande esforço e campanha me-
morável, a chapa perdera aquela 
campanha para a Sônia Chaves.

Belezinha continuou sua tra-
jetória política, nesta feita, na 
condição de conselheiro. Ao 
lado do ex-prefeito Belmiro 
Teixeira, Belezinha era um dos 
principais conselheiros políti-
cos do município e nome im-
portante em todos os cenários, 
capaz de decidir qualquer pro-
cesso eletivo.

Além de vice-prefeito, era 

servidor público aposentado do 
Senado Federal e mantinha em-
preendimentos em Novo Gama, 
cidade que amava e adotou 
como reduto natal. Dizia que 
uma de suas maiores satisfa-
ções era está ao lado dos ami-
gos, participando de uma boa 
conversa.

Nas últimas eleições, Bele-
zinha resolveu caminhar lado 
a lado com o então candida-
to Carlinhos do Mangão e seu 
apoio foi fundamental para que 
esse sagrasse vencedor daquele 
processo eleitoral.

zInfelizmente, foi acometido 
com o Covid-19, e após vários 
dias de internação, no final da 
tarde dessa terça-feira (24), foi 
vencido e deixou uma legião 
de órfãos políticos que sentirão 
falta dos seus conselhos e jeito 
humilde de tratar com qualquer 
um que lhe procurava.

Belezinha gostava de uma boa 
conversa, principalmente quan-
do o assunto era a política e de 
preferência se fosse no “boteco 
do Vadim”, um dos seus princi-
pais amigos de longas conversas.

A Prefeitura da cidade emi-
tiu nota consternando a tristeza 
pela perda do político. “É com 
profunda tristeza e consterna-
ção que a Prefeitura Municipal 
de Novo Gama comunica o fa-

lecimento do nosso colega e ex-
vice-prefeito de Novo Gama, 
Fernando Feitoza (Belezinha). 
Manifestamos nossos sentimen-
tos e as mais sinceras condolên-
cias aos familiares e amigos de 
Belezinha. E a todas as vítimas 
que se foram ou perderam seus 
entes queridos em decorrência 
da Covid-19. Belezinha era um 
grande líder político no nosso 
município. Fazendo história e 
amizades por onde passava com 
sua alegria e simpatia.” 

Já o prefeito Carlinhos do 
Mangão também comentou a 
morte de Belezinha. Em suas 
redes sociais ele falou da ami-
zade e apreço que nutria pelo 
amigo. “Hoje me despeço de 
um grande amigo que acaba de 
partir, Fernando Feitosa, meu 
amigo Belezinha. Mais uma ví-
tima da Covid-19, esse mal que 
está nos assolando. Um homem 
forte e ser humano incrível que 
fez história no Novo Gama. 
Desejo que esteja em paz, que 
Deus esteja ao seu lado e que 
conforte todos os familiares 
e amigos que tiveram a sorte 
de te ter ao lado. A vida está 
constantemente nos lembrando 
que devemos aproveitar todos 
os momentos intensamente. 
Adeus, meu bom amigo, e que 
você descanse em paz”.



O Hospital Regional de 
Santa Maria (HRSM) já 
começou a receber pa-

cientes graves com covid-19 nos 
leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) recém-montados 
na unidade, conforme foi anun-
ciado pelo governador Ibaneis 
Rocha no sábado (13). No fim da 
tarde desta segunda-feira (15), a 
Sala de Situação da Secretaria de 
Saúde do DF já mostrava que 58 
pacientes estavam sendo atendi-
dos naquela UTI.

 “A abertura dos leitos é de 
grande importância para salvar-
mos mais vidas, mas a popula-
ção também precisa seguir todas 
as orientações do governo para 
reduzir a transmissão do vírus 
no DF”, defendeu o novo diretor
-presidente do Instituto de Ges-
tão Estratégica de Saúde do DF 
(Iges-DF), Gilberto Occhi, que 
tomou posse oficialmente hoje 
(15).

Ao todo, 80 leitos de UTI se-
rão abertos no HRSM, hospital 
administrado pelo Iges-DF. Do 
total, 11 ainda estão bloqueados 
e um vago. “Outras 10 vagas, 
que ainda estão sendo disponi-
bilizadas, em breve devem ser 
contabilizadas no sistema”, in-
formou o secretário adjunto de 
Saúde, Petrus Sanchez.

Montagem acelerada
Para disponibilizar 40 vagas 

no primeiro andar do HRSM, as 
equipes aceleraram os trabalhos 
para montar os equipamentos no 
primeiro andar. As outras vagas 
foram disponibilizadas no quin-
to andar, onde leitos já tinham 
sido mobilizados durante a pri-
meira onda do coronavírus. Com 
a redução da taxa de ocupação, 
esses leitos voltaram a receber 
pacientes com outras patologias.

Mais 20 leitos de UTI com 
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suporte de hemodiálise ainda es-
tão sendo montados no Hospital 
de Base, totalizando 100 novos 
leitos de UTI montados nesta se-
mana nas unidades do Iges. Os 
equipamentos já chegaram e os 
técnicos agora correm para ins-
talar os aparelhos o mais rápido 
possível.

O HRSM já contava com 15 
leitos de Cuidados Intermediá-
rios no Pronto-Socorro covid-19, 
segundo Ubiraci Nogueira, su-
perintendente do hospital. “Ago-
ra, estamos trabalhando nessa 
ampliação para aumentar nova-
mente o acesso dos pacientes 
que necessitam de atendimento”, 
explicou.

Hospital de Base
O Hospital de Base já con-

ta com 41 leitos para pacientes 
com covid-19, sendo 20 de UTI 
e 21 de Unidade de Cuidados 

Intermediários (UCI). Dispõe 
ainda, no sétimo andar do pré-
dio, com mais 14 leitos de enfer-
maria para pacientes em fase de 
recuperação do coronavírus.

O Hospital de Base é referên-
cia em atendimento a pacientes 
imunodeprimidos, ou seja, aque-
les cujos mecanismos normais 
de defesa contra infecções estão 
comprometidos. Entre esses pa-
cientes se encontram receptores 
de transplante e de implante, 
portadores do vírus da imunode-
ficiência humana (HIV) e indiví-
duos com câncer.

Os leitos, tanto no Hospital de 
Base quanto no de Santa Maria, 
serão entregues completos. To-
dos serão bem equipados, com 
aparelhos como ventiladores 
mecânicos, monitores multipa-
ramétricos, bombas de infusão 
de medicação endovenosa, desfi-
briladores e camas elétricas.Dos

100 novos leitos anunciados pelo governador Ibaneis Rocha, 
80 estão sendo disponibilizados no HRSM e outros 20 no HB

Alegando que faltam luvas 
e máscaras no Hospital 
Regional de Santa Maria, 
pessoas de má-fé pedem doa-
ções em grupos de WhatsApp

O Instituto de Gestão Estra-
tégica de Saúde do Distrito 
Federal (Iges-DF) comunica 

à população que não está promoven-
do nem autorizou nenhum tipo de 
campanha de arrecadação de recur-
sos para compra de equipamentos 
de proteção individual (EPIs), tais 
como luvas e máscaras, destinados 
aos dois hospitais e às seis unidades 
de pronto atendimento (UPAs) que 
administra.

Os responsáveis por campanhas 
como essa agem de má-fé ao usa-
rem este momento de consternação

O Iges-DF considera como este-
lionato iniciativas dessa natureza. 
Por isso, condena, desaprova e de-
sautoriza campanha que está sendo 
veiculada em grupos de WhatsApp 
solicitando repasse, por meio de 
PIX e outras transferências ban-
cárias, de dinheiro para suposta 
aquisição de insumos destinados ao 
Hospital Regional de Santa Maria 
(HRSM).

O instituto classifica esse tipo 
de campanha como inescrupulosa, 
uma vez que os responsáveis por 
elas agem de má-fé ao usarem este 
momento de consternação, provo-
cado pela pandemia do coronavírus, 
para arrecadar recursos em benefí-
cio próprio.

O Iges-DF adverte ainda: usar 
o nome ou a identidade gráfica da 
instituição sem autorização prévia 
é crime, e todas as medidas legais 
serão adotadas em caso de descum-
primento da lei.

O Iges esclarece também:
1. Não autoriza nenhuma pessoa, 

seja ela física ou jurídica, a fazer 
campanhas de doação em nome da 
instituição;

2. Qualquer iniciativa dessa na-
tureza será encaminhada às auto-
ridades competentes para devida 
apuração;

3. As campanhas oficiais do insti-
tuto são amplamente divulgadas por 
meios dos nossos canais de informa-
ção, como o site da instituição, e pe-
los veículos de comunicação do DF.

Iges/DF



68 mil famílias beneficiadas 
pelo DF Sem Miséria

35 mil famílias com 
o Cartão Prato Cheio

68 mil estudantes recebendo 
Bolsa Alimentação Escolar

Bolsa Alimentação
Creche para 21.500 famílias

Retorno do preço dos 
Restaurantes Comunitários 
a R$ 1,00, com 5,3 milhões 

de refeições em 2020.

Cartão Creche para mais 
de 10 mil famílias

6.471 pessoas recebendo
Renda Emergencial

71 mil Cestas Verdes 
distribuídas em 2020

3 mil pessoas
qualificadas pelo Programa 

Renova DF

Cartão Material Escolar, 
que vai ajudar 70 mil famílias 

na volta às aulas

No período da pandemia, os programas sociais do DF foram fundamentais para atender aos mais necessitados. 

Foram mais de 400 mil pessoas beneficiadas pela maior rede de proteção familiar já realizada em nosso país. 

O GDF segue pensando nas pessoas e vai continuar investindo ainda mais em ações que levam bem-estar e 

tranquilidade para todos, principalmente nos momentos mais difíceis.

O GDF não para 
de ajudar quem 
mais precisa nos
momentos mais 
difíceis.


