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O governador Ibaneis 
Rocha encaminhou, 
na manhã da última  

terça-feira (24), para a Câ-
mara Legislativa o projeto 
de lei que prevê a redução 
da alíquota de ICMS cobra-
da sobre os combustíveis. 
A proposta é que os valores 
caiam três pontos percentu-
ais em 3 anos. Isto significa 
cerca de 10% de economia 
no bolso do consumidor no 
caso da gasolina e no álcool 
e, 20% para o diesel.

“É mais uma medida com 
o objetivo de tentar reaque-
cer a economia. O Governo 
do Distrito Federal está fa-
zendo sua parte na tentativa 
de aliviar a pressão dos ín-
dices de inflação sobre ou-
tros produtos”, argumenta 
o secretário de Economia, 
André Clemente.

O projeto pode ser aprecia-
do até o final do ano e deve 
ser votado até a aprovação da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-

Por Agência Brasília
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Medida precisa ser aprovada pelos depu-
tados antes de ser sancionada pelo gover-
nador Ibaneis Rocha, que está abrindo 
mão de R$ 345,4 mi de arrecadação

rias (LDO) de 2022 para que 
os novos valores entrem em 
vigor a partir de janeiro do 
ano que vem.

“O ICMS não é o respon-
sável pelo preço do combus-
tível e não foi aumentado no 
nosso governo e por isso não 
influenciou no preço. O preço 
do combustível é variado pelo 
dólar, pelo lucro da Petrobras 
e tributos federais, mas o go-
vernador Ibaneis está fazendo 
a sua parte cortando parte dos 
impostos”, complementa.

Atualmente, a alíquota do 
ICMS no DF para o álcool e a 
gasolina é de 28% e, no caso 
do diesel, 15%. Os valores, no 
entanto, são praticados desde 
2016, sem sofrer qualquer re-
ajuste nesta gestão.

De acordo com o texto do 
PL, até 2024, o governo vai 
abrir mão de uma receita tri-
butária de mais de R$ 345,4 
milhões e praticaria as alí-
quotas reduzidas de 25% e 
12%, respectivamente. Isto 
faria o DF retomar a menor 
taxa de ICMS praticada no 
Brasil, que gira entre 25% e 
34% atualmente.

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
do Distrito Federal (Co-

dhab-DF) convoca os candidatos 
habilitados que desejam mani-
festar interesse em adquirir uma 
unidade no empreendimento que 
será construído na CL 105 Lote I, 
em Santa Maria. Os interessados 
devem realizar as manifestações 
até as 18h do dia 29 de outubro.

O empreendimento terá 72 
apartamentos de dois quartos, 
sala, cozinha e banheiro, tota-
lizando 46m². Em relação ao 
financiamento do imóvel, ele 
será concedido pela instituição 
financeira, por meio de FGTS 
ou de pagamento parcelado di-
retamente à construtora JC Pe-
res Engenharia.

Informamos que os requisi-
tos para manifestar interesse 
para o empreendimento de 
Santa Maria, são:

Possuir classificação na lista 

Por Agência Brasília de habilitados-documentação 
aprovada da Codhab; Estar 
nas faixas de renda de 2 (R$ 
2.600,01 a R$ 4.000,00) a 4 
(acima de R$ 7.000,01 a 12 sa-
lários mínimos).

O candidato habilitado que 
deseja manifestar interesse 
no empreendimento, deve-
rá acessar o link Formulário 
– Manifestação de interesse 
Santa Maria ou QRCode e, 
logo em seguida preencher o 
formulário.

Após o prazo de manifesta-
ção, os interessados serão di-
recionados à construtora, de 
acordo com a classificação no 
programa, para agendamento 
de visita e análise de crédito 
para financiamento de unidade.

A Codhab e o GDF atuam 
diariamente para promover 
moradia digna e qualidade de 
vida para as famílias do Distri-
to Federal.

* Com informações da Codhab



A vacinação de adoles-
centes de 17 anos será 
feita em 30 postos ex-

clusivos para essa faixa etária. 
O mutirão sem a necessidade 
de agendamento começa às 8h 
desta terça-feira (24) apenas 
em postos para pedestres, sen-
do que três deles funcionam 
até às 22h: a UBS 7 de Ceilân-
dia, a UBS 1 de Brazlândia e a 
UBS 5 de Planaltina.

“Onde acontecerá a vaci-
nação de pessoas de 17 anos, 
só terá vacina da Pfizer, a úni-
ca aprovada pela Anvisa para 
ser aplicada nesse público”

Gustavo Rocha, secretário 
da Casa Civil

Os pontos de imunização, 
tanto para adolescentes de 17 
anos quanto para a imuniza-
ção de adultos e aplicação 
da segunda dose, podem ser 
consultados no site da Secre-
taria de Saúde.

Também será publicado 
no Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF) desta terça 
novo decreto que acaba com 
a limitação de horário para o 
funcionamento de entregas e 
drive-thru.

Atualmente, os estabeleci-
mentos só podem funcionar 
até meia-noite e delivery e 
drive-thru até 1h, desde que 
o pedido tenha sido feito até 

Por Agência Brasília
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meia-noite. Agora, essa res-
trição não será mais feita. O 
decreto, porém, não altera o 
funcionamento presencial dos 
bares e restaurantes nem o to-
que de recolher.

Em coletiva de imprensa 
no Palácio do Buriti na tar-
de de segunda-feira (23), os 
secretários de Saúde, Osnei 
Okumoto, e da Casa Civil, 
Gustavo Rocha, explicaram 
que vacinar os adolescentes 
em postos exclusivos é uma 
forma de evitar que as demais 
pessoas que forem se vacinar 
tentem escolher a marca do 
imunizante.

Os postos de vacinação dos 
adolescentes ainda aplicarão 
doses em gestantes e puérpe-
ras, que também devem tomar 
a Pfizer. Os adolescentes não 
precisarão estar acompanha-

dos dos pais ou responsáveis.
Segundo o secretário da 

Casa Civil, há 48.263 pessoas 
com 17 anos no Distrito Fe-
deral, algumas delas já foram 
vacinadas por terem comorbi-
dade, mas há doses suficien-
tes para todos.

Ele explicou que as doses 
destinadas para os adolescen-
tes com comorbidades e não 
aplicadas foram remanejadas 
para atender o novo público
-alvo da campanha no DF e 
disse que o GDF espera en-
cerrar a vacinação nesta ter-
ça-feira com a imunização de 
100% das pessoas na faixa 
etária de 17 anos.

Gustavo Rocha ressaltou 
a alta procura dos jovens pela 
imunização e anunciou que 
46,09% das pessoas com 18 e 19 
anos receberam a primeira dose, 

o percentual de imunização da 
população de 20 e 21 anos está 
em 60,87% e em 67,36% entre 
os de 26 e 27 anos.

“Acima de 20 anos, todas 
as faixas etárias estão com 
mais de 60% de imunização, 
até chegar em 84% entre as 
pessoas de 48 e 49 anos, 89% 
de 50 anos e assim por dian-
te”, afirmou o secretário.

Antecipar doses da Pfizer

Na conversa com os jor-
nalistas, os gestores também 
anunciaram que, a partir de 
quinta-feira (26), o GDF vai 
antecipar a segunda dose da 
vacina da Pfizer para quem 
deveria tomá-la até o dia 3 de 
setembro.

Atualmente, a antecipação 
está ocorrendo para quem to-
mou a AstraZeneca e tinha mar-
cada a data até o dia 31 de agos-
to para receber a segunda dose.

O secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto, disse que 
o GDF desmobilizou 20 lei-
tos de UTI-Covid no Hos-
pital Regional da Asa Norte 
(Hran), que poderão ser usa-
dos como leitos de UTI geral, 
o que deve ajudar na amplia-
ção de cirurgias eletivas.

Atualmente, a Secretaria 
de Saúde realiza cinco mil 
operações por mês. Segundo 
ele, há 125 casos de interna-
ção pela variante Delta no DF, 
sendo que quatro deles resul-
taram em óbito.



O deputado Robério 
Negreiros (PSD) 
apresentou, nesta 

quarta-feira (18), o Proje-
to de Lei PL 2.117 de 2021 
obrigando as carteiras e 
cadernetas de vacinação 
em formato impresso ou 
digital do sistema de saúde 
do Distrito Federal a *ins-
truir*, em caráter preventi-
vo e informativo, esclareci-
mentos sobre os sintomas 
do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). As informa-
ções deverão ser dadas pe-
los órgãos competentes do 
Governo do Distrito Fede-

Texto e Foto - Ascom Depu-
tado Robério Negreiros

ral (GDF), que vai regula-
mentar a nova norma. 

De acordo com o deputa-
do Robério, o PL 2.117/21 
visa possibilitar o rastrea-
mento de possíveis com-
portamentos autísticos e 
facilitar o diagnóstico pre-
coce para o tratamento, re-
abilitação e atenção integral 
às necessidades da criança 
com o TEA. “A gravida-
de do transtorno é variável 
em cada indivíduo, a inter-
venção precoce traz ganhos 
significativos no desenvol-
vimento cognitivo e adap-
tativo. Estudiosos sugerem 
que a intervenção breve e 
intensiva tem o potencial 
de impedir a manifestação 
completa do TEA, princi-
palmente no período de de-

senvolvimento infantil em 
que o cérebro é altamente 
plástico e maleável.

A busca por sinais pre-
coces do autismo continua 
sendo uma área de inten-
sa investigação científica. 
Alguns marcadores poten-
cialmente importantes no 
primeiro ano de vida in-
cluem anormalidades no 
controle motor, atraso no 
desenvolvimento motor, 
sensibilidade diminuída a 
recompensas sociais, afeto 
negativo e dificuldade no 
controle da atenção. A ava-
liação formal do Desenvol-
vimento Neuropsicomotor 
(DNPM) é fundamental e 
indispensável, fazendo par-
te da consulta pediátrica”, 
defende Robério.

A medida visa reestruturar 
a carreira dos militares 
e vai antecipar a promo-

ção de 2.495 oficiais e praças da 
PMDF e de bombeiros

O governador Ibaneis Rocha 
(MDB), assinou, na manhã desta 
terça-feira (24/8), o decreto de 
redução do interstício da Polí-
cia Militar do Distrito Federal 
(PMDF) e do Corpo de Bombei-
ros Militar (CBMDF).

 A medida visa reestruturar 
a carreira dos militares e vai 
antecipar a promoção de 2.495 
oficiais e praças da PMDF e de 
bombeiros.

 “As forças de segurança do 
DF são valorizadas e tratadas 
pela população com todo res-
peito. Esse trabalho se dá exa-
tamente porque estamos unidos. 
Hoje é um dia duplamente feliz. 
Primeiro pela quebra do inters-
tício, depois pelo meu compro-
misso de sentar com a ministra 
Flávia Arruda para discutir sobre 
a melhor renovação da legisla-
ção que cuida dos policiais mi-
litares e Corpo de Bombeiros”, 
comentou Ibaneis.

Confira os interstícios 
atuais na PMDF:

Praças
De soldado a cabo — 10 anos;
De cabo a 3° sargento — 5 anos;
De 3° sargento a 2° sargento — 
5 anos;
De 2° sargento a 1° sargento — 
5 anos;
De 1° sargento a subtenente — 3 
anos.

Por Agência Brasília



A Associação Nova Ci-
dadania foi criada em 
março de 2003, com 

objetivo principal de desen-
volver projetos voltados para 
a inclusão Social.

Inicialmente, o público-al-
vo era formado de crianças e 
adolescentes, mas, devido à 
procura e necessidade local, 
a Instituição passou a desen-
volver projetos para mulheres 
e idosos buscando também o 
empreendedorismo feminino, 
daí, surgiu o grupo “Mulhe-
res Empreendedoras de Santa 
Maria”, onde se inclui o arte-
sanato, doces e bolos casei-
ros, bazar com customização 
de roupas.

Texto e Foto - Jornal Correio 
de Santa Maria

Através desse trabalho, a 
Associação Nova Cidadania 
não somente abriu nova por-
ta, como a população de San-
ta Maria e Região veio a co-
nhecer um grupo de mulheres 
maravilhosas, empreendedo-
ras e com um potencial cria-
tivo que a cada dia se supera. 
Hoje, a associação sediada na 
Quadra 207 de Santa Maria 
Sul tem vários projetos so-
ciais, dentre eles; distribuição 
de cestas básicas, enxovais 
para mães carentes, entrega 
de marmitas, sopa, entre ou-
tros Atualmente, a associa-
ção conta com um espaço no 
Shopping de Santa Maria, no 
qual, durante o sábado, expõe 
os trabalhos das “Mulheres 
Empreendedoras de Santa 
Maria”.

Nas mostras semanais, as 

artesãs e convidados expõem 
seus trabalhos, e colocam a 
venda os produtos que são 
frutos das oficinas ofereci-
das na própria associação, e 
ainda, algumas doações das 
próprias artesãs, e o valor ar-
recadado é direcionado para a 
população local que sempre 
recorre à ajudada entidade.

De acordo com Ivete Fi-
gueira, presidente da asso-
ciação, “Juntas, as Mulheres 
são fortes e, estarão sempre 
buscando oportunidades para 
que cresçam ainda mais, pos-
sam se ajudar e ajudar a quem 
precisa.”

Quem sentir o desejo de 
contribuir com a Instituição 
pode entrar em contato pelo 
Instagram:@mulheresempre-
endedoras.stmadf.



Uma grande conquista 
para a cidade, assim 
definiram as princi-

pais lideranças comunitárias 
de Santa Maria após a inau-
guração do novo terminal ro-
doviário de passageiros, que 
aconteceu na manhã da última 
sexta-feira (30) e que contou 
com as presenças ilustres do 
governador Ibaneis Rocha e 
da Ministra da Secretaria de 
Governo da Presidência da 
República. Deputados distri-
tais e secretários de governo 
também participaram da so-
lenidade de inauguração, mas 
as atenções estavam voltadas 
para a esplendorosa obra que 
durante quase 28 anos, era 
reivindicada por moradores, 
rodoviários e lideranças lo-

Por Celso Alonso
Foto: Agencia Brasília

cais. “Uma conquista de mui-
tas lutas, que as verdadeiras 
lideranças da cidade encam-
param e cobraram durante 
todos esses anos”, disse bas-
tante emocionado o prefeito 
comunitário da cidade Antô-
nio Alã de Brito.

 Durante a solenidade de 
inauguração, conduzida pelo 
governador Ibaneis Rocha, 
centenas de moradores, en-
tre os quais várias lideranças 
locais, agradeciam pela con-
quista. “É a realização de 
um sonho que achei jamais 
conseguir alcançar. Agora as 
nossas manhãs frias ou du-
rante o período das chuvas 
não vão ser mais dores de 
cabeça, pois quando agente 
sair para o trabalho ou voltar 
dele, estaremos protegidos”, 
relatou a diarista Maria Ce-
leste da Silva.

O líder comunitário Na-

than Rodrigues foi convi-
dado pelo cerimonial para 
compor o palanque de auto-
ridades e discursou, agrade-
cendo ao empenho do gover-
no em atender uma das mais 
antigas reivindicações da co-
munidade. “Foram 30 anos 
de espera e muitos anos de 
poeira e lama. A inauguração 
hoje desse terminal é muito 
importante para nós”

Localizado na Quadra 
401, o espaço recebeu inves-
timentos na ordem de R$ 4,8 
milhões, advindos de emen-
das parlamentares de alguns 
deputados (federais e dis-
tritais), além de recursos do 
próprio GDF, responsável 
pela obra que ocupa 2,5 mil 
metros quadrados dos 16 mil 
metros quadrados do terreno 
onde foi erguido.

O novo terminal, o segun-
do da cidade, tem dez boxes 

para embarque e desembar-
que de passageiros, 53 baias 
de ônibus e um estaciona-
mento com capacidade para 
60 veículos e 25 motocicletas, 
além de bicicletário e paraci-
clo. O espaço ainda dispõe de 
banheiro com acessibilidade e 
lanchonetes.

“Todas as vezes que pre-
cisar da minha ajuda para 
destinar recursos para Santa 
Maria, estaremos à dispo-
sição, assim como nós fize-
mos para este terminal que 
destinamos R$ 1.000.000,00, 
também destinamos recursos 
para a VC-371, que foi entre-
gue esses últimos dias, para 
continuar destinado recursos 
para a construção das escolas 
que estão muito mais bonitas 
aqui em Santa Maria. Contem 
sempre conosco, as nossas 
emendas sempre continuarão 
à disposição da cidade para 
que a gente consiga a cada 
dia, construir uma cidade 
mais justa, mais bonita e com 
mais oportunidades” - Depu-
tado Rafael Prudente

 Ao discursar durante a 
solenidade, o governador 
Ibaneis Rocha destacou que 
a cidade recebeu durante os 
primeiros anos do seu gover-
no um investimento de R$ 
130 milhões, que foram uti-
lizados para a melhoraria da 
qualidade de vida dos mora-
dores. “Quem merece nosso 
trabalho é o povo. É o povo 
que está aqui e vai usufruir 
desse terminal, vai usufruir 



das escolas que nós reforma-
mos, da via do Total Ville que 
entregamos, da reforma do 
ginásio. Ainda vamos refor-
mar a feira e temos um monte 
de obras aqui. Mas há muito 
a se fazer e nós vamos fazer 
porque Santa Maria merece 
muito mais”.

Ibaneis ainda falou das 
outras obras realizadas pelo 
governo e que seriam inau-
guradas naquele dia. “Vamos 
inaugurar a primeira fase do 
parque ecológico para que as 
pessoas possam fazer suas ca-
minhadas, possam fazer o seu 
lazer, porque nós estamos fa-
zendo parques em todas a ci-
dades e levando qualidade de 
vida para toda a população. 
Queremos cuidar de todos os 
problemas de nomeações, de 
quilombolas e o que não dá 
é para ficar correndo de pro-
blemas como os antigos go-
vernantes dessa cidade. Nós 
entregamos uma das escolas 
mais lindas lá no Porto Rico 
e reformamos quase todas 
as escolas desta cidade. As 
crianças vão voltar para as 
escolas com tudo arrumado, 
tudo novo. É isso que nós es-
tamos fazendo no nosso go-
verno. Agora tem muito mais 
a se fazer. Santa Maria mere-
ce muito mais e vai receber de 
nós muito mais”, falou.

Ibaneis ainda deixou claro 
que as obras que foram reali-
zadas, que estão em andamen-

to e ainda aquelas que serão 
realizadas durante o seu go-
verno, é fruto de um trabalho 
em parceria, entre o executivo 
e legislativo. “Esse governo 
dá certo porque trabalhamos 
unidos, fortes. Eu poderia ter 
saído das eleições passadas 
com a votação que nós alcan-
çamos e virado as costas para 
os políticos desta cidade, para 
colocar só o meu nome lá em 
cima, ao contrário disso, eu 
busquei cada um e cada uma 
dos deputados e dos políticos 
desta cidade para trazer ele 
para o nosso lado, para traba-
lhar para a população, porque 
quem merece o nosso traba-
lho é o povo”, afirmou.

Por sua vez a ministra 
Flávia Arruda, em seu dis-
curso lembrou da luta dos 
moradores pela realização 
do sonho de ter um termi-
nal naquele local, bem como 
a alegria em ver realizado 
aquele sonho. “Lembro na 
época da campanha que pas-
samos aqui do lado, em cima 
de um trio elétrico e disse 
que nós ainda iríamos ver o 
terminal construído e hoje, 
dois anos e meio após, gra-
ças ao esforço concentrado 
entre o GDF e a CLDF, esta-
mos inaugurando esta obra”.

A ministra enfatizou da 
importância dos poderes 
para beneficiar a população. 
“A política feita de pontes, 
de diálogos, de consensos, 

de aproximação, de união, 
só traz benefícios para a po-
pulação. Quando todos nós 
trabalhamos juntos, quem 
ganha é a população do Dis-
trito Federal.”

Ela ainda fez questão de 
lembrar da luta incansável da 
população e principalmen-
te das lideranças para que 
aquele momento se tornasse 
realidade. “Eu quero cumpri-
mentar a população e as lide-
ranças dessa cidade. Eu não 
quero falar de nomes pois eu 
vou pegar, pois esta cidade é 
feita de lideranças. Lideran-
ças fortes e se me permitam, 
formada na grande maioria de 
mulheres, mas também temos 
muitos homens que juntos tra-
zem para agente as demandas 
da cidade”, enalteceu.

Flávia Arruda firmou com-
promisso de destinar recursos 
para a construção da feira per-
manente da cidade. “Eu apro-
veito aqui para anunciar, que 
acabei de combinar com o go-
vernador e com o presidente 
da Novacap, que vou colocar 
recursos para que agente faça 
a maior e mais bonita feira de 
Santa Maria. A cidade merece 
e eu tenho um carinho espe-
cial por ela”.

Ela lembrou da história 
da feira e da primeira e única 
reforma realizada no local. 
“O telhado que tem foi feito 
ainda no governo do Arruda 
e depois não fizeram mais 

nada e a feira parou. Pois 
agora, contem comigo, pois 
vamos buscar recursos para 
fazer mais uma bela obra 
nesta cidade”.

Já o presidente da CLDF, 
deputado Rafael Prudente co-
meçou o seu discurso cumpri-
mentando as lideranças comu-
nitárias locais, enaltecendo o 
trabalho que essas fazem em 
prol da cidade. “Quero cum-
primentar todos os moradores 
e lideranças locais que graças 
a Deus sempre nos receberam 
com muito carinho e tão bem, 
sempre lutando, reivindican-
do e lutando pelos benefícios 
que estão chegando”, disse.

O parlamentar ainda falou 
que irá continuar destinan-
do recursos para a cidade, a 
exemplo do que fez para a 
construção do terminal e de 
outras obras na cidade. “To-
das as vezes que precisar da 
minha ajuda para destinar 
recursos para Santa Maria, 
estaremos à disposição, as-
sim como nós fizemos para 
este terminal que destinamos 
R$ 1.000.000,00, também 
destinamos recursos para a 
VC-371, que foi entregue es-
ses últimos dias, para conti-
nuar destinado recursos para 
a construção das escolas que 
estão muito mais bonitas 
aqui em Santa Maria. Con-
tem sempre conosco, as nos-
sas emendas sempre continu-
arão à disposição da cidade 
para que a gente consiga a 
cada dia, construir uma ci-
dade mais justa, mais bonita 
e com mais oportunidades”, 
concluiu.

Além da inauguração do 
terminal, o GDF ainda anun-
ciou entrega de 75 novos ôni-
bus para aumento da frota e 
melhor conforto dos passa-
geiros do transporte público 
da cidade.

Ainda na cidade, o gover-
nador Ibaneis Rocha inaugu-
rou a primeira etapa do par-
que ecológico da cidade, além 
de reinaugurar a biblioteca 
pública da Monteiro Lobato, 
localizada na QR 315.
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Acesse www.receita.fazenda.df.gov.br ou baixe o app Economia DF.

Mais pela infraestrutura, 
saúde, educação e também 
pela economia do DF.

COM O SEU IPTU
 O GDF FAZ MAIS.

Fique atento ao vencimento
da última parcela.

1 e 2

3 e 4

5 e 6

7 e 8

9, 0 e X

FINAL DA INSCRIÇÃO

23/08

24/08

25/08

26/08

27/08

QUARTA PARCELA

Acesse com
a câmera

do celular:


