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Iniciada obra do emissário
que vem do Lunabel e Lago Azul

NOVO GAMA



Uma matéria que circula 
nas redes sociais de Santa 
Maria intitulada “cadê a 

iluminação da VC-371 que esta-
va aqui?”, tem causado discussão 
entre moradores e lideranças que 
não entendem o porquê da su-
posta dotação de novos recursos 
para instalação de iluminação do 
trecho de 4,5km da via, sendo 
que há pouco menos de três anos, 
houve o mesmo serviço que cus-
tou aos cofres públicos mais de 
meio milhão de reais.

De acordo com informações 
levantadas pelo site Radar Santa 
Maria, em 2017, foram empre-
gados mais de meio milhão de 
reais dos cofres públicos para 
a instalação de 115 postes de 
iluminação pública na VC-371, 
pista que liga o condomínio To-
tal Ville às quadras residenciais 
de Santa Maria e também a DF-
290 (descrição do extrato de 
execução abaixo). Todavia, em 
razão das obras de pavimentação 
do trecho, essa iluminação foi 
retirada e não se sabe o destino 
do material que segundo infor-
mações de especialistas, poderia 
ser reinstalado no local, por se se 
tratar de um material com menos 
de quatro anos de uso.

Ocorre que, está sendo comen-
tado pelos bastidores políticos, 
que supostamente existe um 
projeto para  dotação orçamen-
taria objetivando a iluminação 
da via. De acordo com informa-
ções haveria uma manifestação 
do gabinete da distrital Jaqueline 

Por Celso Alonso
Foto: Internet

Silva (PTB), para indicação de 
emenda parlamentar com aquele 
fim, inclusive com lâmpadas de 
LED (lâmpadas viáveis para os 
dias atuais), mas sem mencionar 
a reinstalação dos postes já ad-
quirido. O gabinete da distrital 
não confirma, nem desmente a 
existência ou não alguma movi-
mentação nesse sentido, apenas 
a conversa ganha força nas redes 
sociais e entre comunidade e li-
deranças locais.

Se realmente os comentários 
tenham qualquer contexto, qual 
é o objetivo desse desejo, sem 
qualquer preocupação em econo-
mizar recursos públicos? “Não 
vejo qualquer justificativa para 
se empregar mais recursos com 
uma nova iluminação, sendo que 
já existe o material (novo) que 
foi retirado na ocasião das obras 
de pavimentação da via”, disse 
uma importante liderança local.

Já o governador Ibaneis Rocha, 
não fez qualquer comentário em 
relação a uma nova dotação de re-
cursos a serem empregados para 
a conclusão da obra, principal-
mente em relação a sua ilumina-

ção. Quando esteve na cidade, ele 
deixou claro que o GDF iria con-
clui-la “no todo”, e que restavam 
apenas alguns detalhes para que 
essa fosse concluída em defini-
tivo. Com essas palavras, enten-
de-se que o governo ao elaborar 
o projeto, tenha incluído todos os 
recursos e meios necessários para 
a sua conclusão definitiva e que 
que tais informações poderiam se 
tratar de meras especulações.

Nas redes sociais o assun-
to ganhou corpo e a discussão 
está a cada dia mais aflorada, 
tanto que os moradores, prin-
cipalmente os do residencial 
Total Ville, que apesar de co-
brar a iluminação do setor, 
não aceitam que sejam gastos 
novos recursos além dos ne-
cessários para a reinstalação 
da iluminação na via, levando 
em consideração as palavras 
de Ibaneis Rocha. “Não temos 
que levar em consideração 
questionamentos ou suposi-
ções de assessores, políticos ou 
de quem quer que seja, temos 
que acreditar nas palavras do 
governador, pois ele é o chefe 
do governo e tem propriedade 
no que diz. Ele não iria execu-
tar um projeto pela metade.”, 
falou Bruno Cerqueira em uma 
rede social. 

Outro fato preocupante e que 
tem causado muito desconforto 

em muitos moradores, princi-
palmente aqueles que residem 
no Total Ville, é a quantidade 
de “padrinhos” que aparece-
ram em razão do asfaltamento 
da via. Parte desses, principal-
mente alguns políticos de man-
dato, usaram e usam das redes 
sociais para se vangloriar do 
feito, com falácias de que se 
não fosse “por seus esforços a 
obra não teria saído do papel”. 
Jaqueline Silva, por exemplo, é 
uma das que mais usa do fei-
to para promoção pessoal. “É 
claro que sua participação no 
processo foi de suma relevân-
cia, daí querer demonstrar para 
população que tudo dependeu 
única e exclusivamente do seu 
mandato, não passam de falá-
cias”, disse uma importante li-
derança do setor. 

Segundo uma matéria pu-
blicada pelo portal Correio 
de Santa Maria, em agosto de 
2020, o jornalista Vital Furta-
do relata sobre os vários “pa-
drinhos” que apareceriam em 
razão da obra, mas descreveu 
quem de fato teve participação 
desde o projeto até a conclu-
são da pavimentação da via, 
deixando claro inclusive que 
a obra é do GDF e seu único 
padrinho é a comunidade que 
sofreu por vários anos com a 
poeira e a lama que outrora im-
peravam na via.

Lideranças e comunidade 
ainda cobram da deputada Ja-
queline Silva, bem como da 
administradora Marileide Ro-
mão (indicada pela deputada), 
explicações quanto ao paradei-
ro da iluminação retirada da 
via. Até o momento não houve 
qualquer manifestação dos ga-
binetes, bem como de qualquer 
pessoa ligada a parlamentar 
que se diz madrinha e defenso-
ra de Santa Maria, para respon-
der aos questionamentos.



Após 28 anos, um espaço 
definitivo com banhei-
ros, lanchonete e acessi-

bilidade. Obra de R$ 4,8 milhões 
está 95% executada e gerou cen-
tenas de empregos

Seu Evaldo é criador e criatu-
ra. E não é mero jogo de pala-
vras. Qualquer que seja o lado, 
ele é só alegria. Não é por me-
nos! Evaldo Paulo da Silva, 63 
anos, é o mestre de obras do Ter-
minal Rodoviário de Santa Ma-
ria – o primeiro que a cidade vai 
ganhar em 28 anos de existência. 
Ao mesmo tempo, o homem, 
que é encarregado da fiscaliza-
ção e coordenação das obras do 
terminal, é morador da cidade há 
mais de uma década.

“Estou muito orgulhoso de 
trabalhar nessa empreitada. Já 
peguei muito ônibus aqui. Nessa 
área tinha um terminal impro-
visado e a gente ficava no meio 
da poeira ou, então, no sereno. 
Quando chovia, todo mundo ten-
tava se proteger lá no comércio”, 
relata Evaldo.

Assim como vai mudar o coti-
diano do mestre de obras, o novo 

Texto e Foto - 
Agencia Brasília

Terminal de Santa Maria vai 
transformar a vida da popula-
ção da cidade e das imediações; 
gente que estuda ou trabalha em 
diversas localidades do Distrito 
Federal e que precisa utilizar o 
transporte público. Pelo local 
passam 76 ônibus, aproximada-
mente, que fazem 434 viagens 
de segunda a sexta-feira, 324 aos 
sábados e 293 aos domingos.

 O terminal está localizado na 
quadra 401. Previsto para ser en-
tregue à população em setembro, 
deve ser inaugurado com três 
meses de antecedência, em ju-
nho. O valor da obra é de R$ 4,8 
milhões, custeada com recursos 
de emendas parlamentares e do 
orçamento do Governo do Dis-
trito Federal (GDF).

A construção, que ocupa 2.569 
m² dos poucos mais de 16.000 
m² da área total do terreno, já 
está 95% pronta. Como qualquer 
obra em fase de acabamento, fal-
ta fazer a pintura final, sinaliza-
ção dos boxes, plantio de grama 
e a limpeza geral.

Mais comodidade
 
“Vamos entregar a obra antes 

do prazo previsto. É um presen-
te que daremos a Santa Maria. 

Com uma junção de esforços 
será possível oferecer mais con-
forto e segurança à comunida-
de”, comemora o secretário de 
Transporte e Mobilidade, Valter 
Casimiro Silveira.

O terminal que já está em fase 
de acabamento terá linhas de 
ônibus circulares e alimentado-
ras do BRT

 O novo terminal vai trazer 
comodidade para os usuários do 
transporte público. Banheiros, 
lanchonete, acessibilidade para 
as pessoas com deficiência ou 
dificuldade de locomoção são al-
gumas das benfeitorias que vão 
ajudar a promover o bem-estar 
da comunidade.

O terminal será ponto de parti-
da de linhas de ônibus circulares 
e linhas alimentadoras do BRT. 
A estrutura também poderá ser 
utilizada para fazer a integração 
com as linhas do semiurbano do 
Entorno do DF. A estrutura abri-
gará 10 boxes para embarque e 
desembarque de passageiros, 
além de 53 três baias de ônibus 
destinadas às pessoas que estão 
aguardando o transporte.

A construção inclui também 
um estacionamento com capaci-
dade para 60 veículos e 25 moto-
cicletas, bicicletário e paraciclo.

A administradora de Santa 
Maria, Marileide Romão, afirma 
que a inauguração do terminal 
rodoviário vai ser um ponto de 
partida para uma nova história 
da cidade. “ É uma conquista 
para todos. Lembro de quantas 
vezes peguei ônibus no local e 
não havia um abrigo para nos 
atender. Os rodoviários também 
não tinham um lugar decente 
para começar seu dia. Agora, 
tudo isso será diferente. Para 
melhor”, disse.

 “Fenomenal. É essa a única 
palavra que me vem à cabeça 

quando penso que teremos um 
terminal rodoviário em Santa 
Maria”. A declaração é de Régis 
Cardoso Freitas, 45 anos, cobra-
dor (e futuro motorista) da Via-
ção Pioneira, onde trabalha há 
10 anos.

Transporte acessível

Daniel Soares Trindade de 
Carvalho, 18 anos, acredita que 
o terminal vai melhorar a oferta 
de ônibus para os moradores de 
Santa Maria. Antes da pandemia 
da covid-19, o rapaz levava cer-
ca de 30 minutos para ir de casa, 
em Santa Maria, ao Centro de 
Ensino Médio (CEM 804), no 
Recanto das Emas. “Acho que o 
terminal vai ajudar na circulação 
dos ônibus. O transporte vai ficar 
mais acessível”, disse o rapaz.

Para Regina Célia do Nas-
cimento, 69 anos, vai ser mais 
cômodo ficar aguardando o 
transporte para casa, no novo 
terminal. Moradora de Samam-
baia, Regina trabalha como co-
zinheira em um restaurante de 
Santa Maria. Por isso mesmo, 
quer um pouco de comodidade 
na hora de retornar para casa. 
“Vai ficar melhor de esperar o 
ônibus. É horrível essa poeira 
toda nesse terminal provisório”, 
declarou.

Dono de uma barraca de fru-
tas localizada próxima ao novo 
terminal, Osvaldo Fernando 
Oliveira, 67 anos, não vê a 
hora de triplicar os rendimen-
tos. Sim, porque o comerciante 
acredita que as vendas de ba-
nanas, laranjas e melancias vão 
aumentar assim que o novo ter-
minal estiver funcionando. “Vai 
melhorar muito. Vai ser um en-
tra e sai de gente e vou trazer 
mais variedades – as frutas da 
estação”, afirma.



Santa Maria está cada vez 
mais próxima de ganhar uma 
nova opção de lazer para os seus 
120 mil moradores e moradoras. 
As obras de implantação do Par-
que Ecológico, iniciadas no fim 
de março, já atingiram a marca 
de 50% das entregas previstas e 
seguem em ritmo acelerado.

 Localizado na Quadra Central 
01, o espaço recebe infraestrutu-
ra por meio de um investimento 
de cerca de R$ 1 milhão, oriundo 
da Agência de Desenvolvimento 
do DF (Terracap), e gera 40 em-
pregos.

 
Opção sustentável
 
Após a construção da pista 

para caminhada e corrida, os 
operários agora voltam seus 
esforços para a finalização do 
pórtico de entrada e da guarita, 
que abrigará os vigilantes. Jun-
tamente com a pista, o parque 
também vai contar com uma 
quadra poliesportiva e outra de 
areia, parquinho infantil, Ponto 
de Encontro Comunitário (PEC) 
e mesas com bancos e lixeiras.

A superintendente de Unida-
des de Conservação do Brasí-
lia Ambiental, Rejane Pieratti, 
destaca que todo o processo de 
implantação do novo parque 
foi feito ouvindo as demandas 
dos moradores. “Para nós, é um 
prazer poder ouvir a população 
de Santa Maria, garantindo que 
esta implementação seja feita, 
como em todas as outras unida-
des, sempre em parceria com a 
comunidade”, ressalta.

Demanda antiga da população 
de Santa Maria, o parque urbano 

Texto e Foto - 
Agência Brasília * Com in-
formações do Brasília Am-
biental e da Administração 
Regional de Santa Maria

representará uma opção viável e 
sustentável de lazer para a região 
administrativa criada em 2012, 
após ser desmembrada do Gama. 
“Esse parque será um grande le-
gado para várias gerações da ci-
dade”, resume a administradora 
regional de Santa Maria, Mari-
leide Romão. “Estamos acompa-
nhando de perto essa obra e não 
tenho nenhuma dúvida que será 
um dos locais mais utilizados da 
cidade”, finaliza.

Área ganha calçadas para pe-
destres e passeios de bicicleta

 Atributos ambientais
 
Criado a partir da Lei nº 

2.044/1998 e recategorizado em 

2019, o parque possui atributos 
ambientais sensíveis, como cam-
pos de murundus, uma vegeta-
ção típica do Cerrado facilmente 
inundável no período de chuvas. 
Em razão desse fator, o Plano de 
Manejo do local visou garantir o 
uso do espaço sem causar preju-
ízos à biodiversidade.

Como em outros locais, os tra-
balhos de implantação do parque 
integram um acordo firmado en-
tre o Instituto Brasília Ambiental 
e a Terracap para pagamento de 
compensação ambiental referente 
aos impactos dos empreendimen-
tos da agência no Distrito Fede-
ral. A expectativa é de que mais 
de 20 parques sejam beneficiados 
até o fim do ano que vem.

Já atingiu 50% a implantação do novo ponto de lazer para a população 
de 120 mil pessoas; investimento de R$ 1 milhão gera 40 empregos

Delegacia da região administra-
tiva abriu boletim de ocorrência 
e recebe denúncias anônimas de 
quem possa ter testemunhado a 
ação. Até o momento, não houve 
identificação de suspeitos

Quem passou em frente à cape-
la Cristo Rei, na QR 117 de 
Santa Maria nesta quarta-feira 

(7/4), deparou-se com uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida decapi-
tada. Até agora, não houve identifica-
ção dos responsáveis pelo ato.

A unidade é vinculada à paró-
quia Sagrada Família de Nazaré. 
Em nota, a Administração Re-
gional de Santa Maria lamentou 
o ocorrido e manifestou repúdio 
pelo acontecimento. “O Código 
Penal, no artigo 208, trata o episó-
dio como crime, que deve ser in-
vestigado pelas forças de seguran-
ça para punição dos envolvidos”, 
diz o comunicado oficial.

Há um boletim de ocorrência so-
bre o caso aberto na 33ª Delegacia 
de Polícia (Santa Maria). Quem ti-
ver informações que levem ao res-
ponsável pela ação também pode 
denunciar por meio do telefone 197.

Advogado especialista em direito 
penal, Karlos Gad Gomes ressalta 
que a liberdade de crença religiosa 
é um direito garantido pela Consti-
tuição Federal, no artigo 5º. “Bem 
como o sentimento religioso, que 
também é tutelado pelo nosso orde-
namento jurídico. O artigo 208 do 
Código Penal dispõe que é crime 
‘escarnecer de alguém publicamen-
te por motivo de crença ou função 
religiosa; impedir ou perturbar ceri-
mônia ou prática de culto religioso; 
(e) vilipendiar publicamente ato ou 
objeto de culto religioso’”, detalha.

Karlos Gad acrescenta que o 
crime prevê pena de um mês a 
um ano de detenção ou multa. 
“Apesar de o Brasil ser um Es-
tado oficialmente laico, sem reli-
gião oficial, o país é multicultural 
e multirreligioso. É necessário 
assegurar essa liberdade, tendo 
em vista se tratar de direito fun-
damental”, completa o advogado.

Por Correio Braziliense



A ação faz parte do Programa Luz que Protege e contempla a AC 300 e as QR’s 301, 316, 218, 118 e 209

Com 120 mil habitantes e 
28 anos de história, San-
ta Maria é uma das regi-

ões administrativas que mais se 
desenvolve no Distrito Federal. 
Uma boa iluminação pública 
contribui para que a cidade con-
tinue a prosperar e a comunida-
de tenha mais qualidade de vida. 
Por esse motivo, a CEB Ilumi-
nação Pública e Serviços (CEB 
Ipes) iniciou na manhã desta 
sexta-feira, (28) a substituição 
de luminárias convencionais por 
modelos de LED em diversas 
áreas de Santa Maria.

O projeto contempla a instala-
ção de 707 luminárias de LED, 
na AC 300 e nas QR’s 301, 316, 
218, 118 e 209. Os recursos são 
provenientes da CIP – Contri-
buição de Iluminação Pública, 
no valor de R$ 515 mil.

A ação faz parte do Programa 
Luz que Protege, uma iniciativa 
da CEB que, com base em infor-
mações fornecidas pela Secre-
taria de Segurança do Distrito 
Federal, atua em locais sensíveis 
ao maior índice de criminalidade 
e circulação de pessoas, como 
comércios, escolas, UPA’s e pra-
ças.

A administradora de Santa 
Maria, Marileide Romão, afirma 
que o investimento na ilumina-
ção pública é um pedido antigo 
dos moradores. “A iluminação é 
uma questão de segurança para 
a comunidade. Em 2019, rece-
bemos através da emenda par-
lamentar da deputada Jaqueline 
Silva a iluminação de LED em 
algumas avenidas e isso evitou 

Por Agência Brasília *Com 
informações da CEB Ipe 
Foto: Jornal de Brasília

assaltos nessas áreas. Agrade-
cemos ao governador Ibaneis 
Rocha e ao presidente da CEB, 
Edison Garcia, pelo benefício 
e pela possibilidade de ter 
mais ruas iluminadas”, disse a 
administradora.

Para o presidente da CEB, 
Edison Garcia, a luz é um ins-
trumento de cidadania. “Uma 
iluminação pública de qua-
lidade contribui em diversos 
aspectos para o desenvolvi-
mento de uma cidade, como 
segurança, qualidade de vida 

para os moradores, possibili-
dade de ter o comércio à noite, 
deslocamento de pedestres e 
motoristas, lazer e muito mais. 
O LED tem o poder de opor-
tunizar todos esses aspectos”, 
declarou Garcia.

Saulo Menezes: “Agora, 
com a iluminação mais clara, 
ficaremos mais seguros para 
entrar e sair de casa” | Foto: 
Gilberto Alves/CEB Ipês

Morador de Santa Maria há 
27 anos, Saulo Menezes, de 
61 anos, passava de bicicleta 

pela QR 118 na manhã desta 
sexta-feira (28) quando notou 
as equipes da CEB atuando na 
substituição das luminárias. 
Ele é o líder comunitário da 
quadra e ficou feliz com a ini-
ciativa da CEB. “A noite aqui, 
com as luzes amarelas, era 
muito precário, a visão ficava 
ruim. Agora, com a ilumina-
ção mais clara, ficaremos mais 
seguros para entrar e sair de 
casa”, afirmou Saulo.

A previsão para execução to-
tal do projeto é de 30 dias.

O Luz que Protege atua em locais sensíveis ao maior índice de criminalidade e circulação de pessoas, como 
comércios, escolas, UPA’s e praças | Foto: Gilberto Alves/CEB Ipês



Começou nesta sexta-
feira em uma parceria 
da Prefeitura de Novo 

Gama e a Saneago a obra de 
interligação do emissário que 
vem do Lunabel e Lago Azul. 
Com isso, o esgoto terá ca-
pacidade de absorver todo o 
fluxo dos dois bairros. Ficará 
pronto em até três semanas.

Segundo o Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Almir Gonçalves esse pro-
blema já acontecia há uns 20 
anos, e sempre transbordava 
quando chovia. O Gerente 
Local, Adolfo Oliveira disse 

Texto e Foto - 
Ascom Pref. de Novo Gama

que a interligação terá capaci-
dade de atender a demanda do 
Lago Azul e Lunabel.

Estavam presentes no local 
o Prefeito Carlinhos do Man-
gão, Vice-prefeito Akalanto, 
Secretários municipais, vere-
adores e a equipe da Saneago.

O Prefeito falou que a prio-
ridade é dar qualidade de vida 
aos novogamenses. A água 
que transbordava do esgo-
to e ia para dentro das casas 
poderia até causar problemas 
de saúde aos moradores. Isso 
não será mais um problema.

Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. A 
Secretaria de Promoção So-
cial fez uma ação no municí-
pio com placas de conscienti-
zação.

O intuito é conscientizar, 
mobilizar, sensibilizar, infor-
mar e convocar toda a socie-
dade a participar da luta em 

Texto e Foto -
Ascom Pref. de Novo Gama

defesa dos direitos sexuais de 
crianças e adolescentes.

É preciso garantir a toda 
criança e adolescente o direi-
to ao desenvolvimento de sua 

sexualidade de forma segura e 
protegida, livres do abuso e da 
exploração sexual.

Em 18 de Maio de 1973, 
uma menina de oito anos de 

idade, chamada Araceli, foi 
sequestrada, drogada, violen-
tada sexualmente e assassina-
da, em Vitória (ES). No ano 
de 1991, os três réus acusa-
dos de matar a menina foram 
absolvidos e o crime perma-
nece impune até hoje. Como 
forma de chamar atenção 
para a urgência de se com-
bater o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes no Brasil, foi criado o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
e Comercial de Crianças e 
Adolescentes.

Segundo informações re-
passadas à redação do To-
daHoraWeb, o jornalista 

Raniere Gonçalves, do jornal e 
portal Diário da Ride encontra-
se internado no Hospital Regio-
nal de Luziânia-GO.

Raniere foi acometido ao ví-
rus da Covid-19, nos informa-
ram hoje que houve um pequeno 
agravamento, com 60% dos pul-
mões comprometidos.

 O jornalista Raniere Gonçal-
ves, é conhecido por suas maté-
rias que sempre cobram das au-
toridades, clareza e verdade do 
poder público, perante toda uma 
sociedade, partindo de Novo Ga-
ma-GO e todo o Entorno do DF.

Com informações do 
Jornal TodaHora



Com muita alegria e con-
fiança em vencer a pan-
demia, o Governo da 

cidade iniciará nessa segunda-
feira (31/05), por meio das se-
cretarias municipais de Saúde 
e Educação, a vacinação con-
tra o Coronavírus para os pro-
fissionais que atuam na Rede 
Pública Municipal de Ensino.

A imunização acontecerá até 
quinta-feira (03/06), nos perío-
dos matutino e vespertino, das 
9h às 12h e de 13h às 17h, res-
peitando um cronograma. Cli-

Texto e Foto - 
Ascom Pref. Valparaiso

que aqui e saiba mais a respeito. 
Para ser vacinado(a) é neces-

sário apresentar um documento 
de identificação com foto, CPF 
e contracheque que comprove 
a vinculação ativa e atuação no 
município de Valparaíso.

O ponto exclusivo para vaci-
nar é o Ginásio de Esporte da 
Escola Municipal Céu Azul. 
Fique atento ao dia e horário 
agendado para sua escola, cen-
tro ou núcleo educacional.

O momento de esperança, 
foi acompanhado e comemo-
rado pelo prefeito de Valpa-
raíso de Goiás, Pábio Mosso-
ró. “Estamos confiantes que 
logo a vacina chegará para 

O Governo de Abadiânia 
e a Secretaria de Saúde 
informam que nessa 

quarta-feira (02) - período da 
tarde, será vacinado especial-
mente/exclusivamente para o 
grupo prioritário a partir dos 
18 anos que possuem comor-
bidades com laudo médico 
e pessoas acima de 50 anos 
SEM COMORBIDADES.

Documentação para cami-
nhoneiros:

CARTEIRA DE MOTO-
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toda a população da nossa 
cidade e que poderemos se-
guir trabalhando e buscando 

novas conquistas a cada dia”, 
salientou o chefe do Executi-
vo Municipal.

RISTA (xerox e original): 
Será obrigatório apresentar 
Carteira de Motorista Catego-
ria C, D ou E, além da docu-
mentação do Caminhão.

Documentação para comor-
bidades:

LAUDO MÉDICO (xerox e 
original): Os laudos médicos 
deverão ter validade de no 
máximo 03 (três) meses.

Documentação para todos:

DOCUMENTAÇÃO PES-
SOAL (xerox): Será obriga-
tório apresentar o Cartão do 

SUS de Abadiânia, Cartão de 
Vacina, RG, CPF e compro-
vante de residência.

Confira as comorbidades 
liberadas pelo Ministério da 
Saúde:

População a ser vacinada a 
partir de 18 anos:
• Pessoas com Síndrome de 
Down;
• Pessoas com doença renal 
crônica em terapia de substi-
tuição renal (diálise);

População a ser vacinada a 
partir de 18 anos:
• Pessoas com comorbidades:
- Diabetes;

- Hipertensão;
- Obesidade;
- Doenças cardiovasculares;
- Asma brônquica;
- Imunossuprimidas;
- Transplantadas;
- Doenças autoimunes.

• Pessoas com deficiência 
permanente cadastradas no 
Programa de Benefícios de 
Prestação Continuada (BPC).

MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
De acordo com a Nota Téc-
nica nº 467/21, o novo grupo 
prioritário será vacinado pro-
porcionalmente, de acordo 
com o quantitativo de doses



Programa Prato Cheio 
para 35 mil famílias.

DF Sem Miséria 
para 74 mil famílias.

Renda Emergencial
para 4,5 mil taxistas e motoristas 
de transporte escolar.

Restaurantes Comunitários 
Redução de R$ 3,00 para apenas 
R$ 1,00 em 9 milhões de refeições.

Bolsa Maternidade 
para 17 mil mães.

Mais de 700 mil pessoas recebem algum tipo de auxílio do GDF. E, em tempo de pandemia, é preciso 
ajudar quem mais precisa. Por isso, o GDF ampliou e criou novos programas sociais, que trazem ajuda 
financeira para milhares de famílias.

As 200 obras em andamento também cumprem o papel de oferecer mais de 30 mil empregos neste período 
difícil. Para melhorar nossas cidades e ajudar as pessoas, o GDF não para.

O DF tem a maior rede 
de proteção social do Brasil.
Mais de 700 mil pessoas são atendidas 
e o GDF criou mais de 30 mil empregos 
em obras públicas.


