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Prevenindo nova variante

Ibaneis cancela Réveillon 2022

1000 famílias no programa

EMEA recebem cartão em

Novo Gama
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O governador do Dis-
trito Federal, Iba-
neis Rocha (MDB), 

cancelou, nesta terça-feira 
(30/11), as festas programa-
das para o Réveillon 2022 
em Brasília. A decisão foi 
tomada diante do avanço da 
nova variante da Covid-19, 
a Ômicron.

  “Nós já avançamos muito 
no enfrentamento da doença 
e não podemos arriscar um 

Por Correio de Santa Maria-
Foto: Arthur Menescal/Es-
pecial Metrópoles

retrocesso neste combate. 
Peço que todos observem os 
cuidados recomendados, es-
pecialmente neste momento 
de incerteza, até que possa-
mos retomar a vida normal-
mente”, afirmou.

 Na semana passada, Iba-
neis informou que a Secre-
taria de Cultura já estava 
preparando o Réveillon. A 
programação previa cinco 
palcos espalhados pelo Dis-
trito Federal.

 Salvador, São Luís e João 
Pessoa, na segunda-feira 
(29/11), cancelaram os fes-

tejos de Réveillon. Belo Ho-
rizonte, Fortaleza e Goiânia 
já tinham anunciado que 
não promoveriam o tradi-
cional evento. Palmas e Te-
resina também confirmaram 
ao Metrópoles que não farão 
as festas de fim de ano.

 
Caso investigado
 
Nesta terça-feira, a Se-

cretaria de Saúde informou 
que investiga se um viajante 
procedente da África do Sul 
foi infectado pela Ômicron. 
Ele desembarcou em Gua-
rulhos, no dia 27 de novem-
bro, e depois foi para Brasí-
lia.

 Saúde do DF investiga se 
homem com Covid foi in-
fectado pela Ômicron

A Companhia de Sane-
amento Ambiental do 
Distrito Federal (Caesb) 

decidiu prorrogar o prazo para 
as pessoas jurídicas que estão 
com as contas de água atrasa-
das quitarem suas dívidas com 
desconto de 99% dos juros mo-
netários, para pagamento à vis-
ta. O prazo para aderir ao pro-
grama é até o dia 31 de janeiro 
de 2022.

Serão contempladas as pes-
soas jurídicas de todas as ca-
tegorias, com exceção da pú-
blica, já cadastradas na Caesb, 
com débitos vencidos até o dia 
31 de agosto de 2021. O PND 
2021 – PJ, lançado em outubro, 
promove condições especiais 
de negociação de débitos, fle-
xibilizando os pagamentos à 
vista e oferecendo parcelamen-
to, com a redução gradativa dos 
juros de mora incidentes sobre 
os faturamentos vencidos até 
31 de agosto, bem como os ju-
ros de parcelamento aplicados 
ao saldo devedor, incluindo os 
débitos presentes em demandas 
judiciais onde a Caesb é autora.

Desde 1º de novembro, os 
débitos estão sendo negocia-
dos à vista, ou com entrada e 
o restante em até 47 parcelas. 
Para realizar o parcelamento, 
o cliente deve acessar a área 
de autoatendimento no site da 
Caesb e clicar na opção Parce-
lamento de Débitos. 

* Com informações da Caesb

Por Agência Brasília * Edi-
ção: Carolina Jardon

Pessoas jurídicas 
podem solicitar o ser-
viço até 31 de janeiro 
de 2022



Vinte paradas de ônibus 
localizadas nas qua-
dras 100 e 200 de Santa 

Maria receberam pinturas du-
rante ação do programa GDF 
Presente. Em alguns abrigos, 
a parte central havia sido pre-
parada para receber artes de 
grafiteiros da região, mas ainda 
faltava pintar o teto e a lateral.

O serviço garantiu a pintura 
integral de dez paradas, com 
acabamento e recuperação 
das laterais e teto. Outros dez 
abrigos de ônibus que ainda 
não receberam artes urbanas 
tiveram também a parte cen-
tral preparada. A intenção é 
futuramente empreender uma 
nova ação com grafiteiros nos 
espaços ainda sem ilustra-
ções. Mas, enquanto isso, as 
paradas já estão prontas.

“Essa integração é essencial 
para o sucesso do GDF Pre-
sente, trazendo resultados po-
sitivos”Germano Guedes Leal, 
coordenador do Polo Sul II do 
GDF Presente

A administradora regional de 
Santa Maria, Marileide Alves 
Romão, avalia que a reforma 
é de extrema importância para 

Por Adriana Izel, da Agência 
Brasília 
Edição: Chico Neto

Equipes do GDF 
Presente reformaram 
paredes e tetos de 
abrigos; de 20 unida-
des, metade já tem até 
grafite para embelezar 
os espaços

os moradores. “As paradas de 
ônibus são fundamentais para 
a população que acorda cedo, 
vai trabalhar e necessita de um 
local limpo e bonito”, diz.

“Temos agora uma parada 
bonita e bem-pintada para 
dar mais conforto aos passa-
geiros que precisam do trans-
porte público do DF”, elogia 
o coordenador do Polo Sul II 
do GDF Presente, Germano 
Guedes Leal.

Ação conjunta

Os trabalhos foram feitos du-
rante três dias da semana pas-
sada por seis reeducandos do 
projeto Mãos Dadas, programa 
da Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seape). Partici-
param ainda três policiais pe-
nais, dois funcionários do Polo 
Sul II e dois da Administração 
Regional de Santa Maria.

Além do aspecto estético, 

paradas reformadas oferecem 
mais segurança à população

O GDF Presente é uma ini-
ciativa que se caracteriza pela 
união de forças dos órgãos do 
governo. “Hoje estamos com 
essa parceria com a secreta-
ria, que nos concedeu o pes-
soal do Mãos Dadas, e essa 
união do Polo Sul com a equi-
pe da administração, todos 
trabalhando juntos para trazer 
benefícios”, ressalta o coor-
denador do Polo Sul II. “Essa 
integração é essencial para o 
sucesso do GDF Presente, tra-
zendo resultados positivos”.

A administradora regional de 
Santa Maria também celebra 
o auxílio do projeto Mãos 
Dadas nas ações que me-
lhoram a região. “O projeto 
Mãos Dadas tem contribuído 
para a manutenção da nossa 
cidade; estamos realizando 
pequenos consertos em vá-
rios locais”, informa.

“Conceição, a nossa Sãozi-
nha será lembrada como 
uma amiga de trabalho 

prestativa, e colega exemplar. 
Tive a honra de trabalhar ao 
lado dela na campanha polí-
tica de 1994, na qual leváva-
mos o nome da deputada (na 
época) Rosemery Miranda.

Depois de dar sua parcela 
de contribuição a nossa cida-
de Santa Maria, Conceição 
foi trabalhar em Novo Gama, 
precisamente na Secretaria 
de Saúde daquele municí-
pio, com a mesma dedicação 
e responsabilidade que lhe 
colocou no patamar dos fun-
cionários mais dedicados e 
comprometidos com a coisa 
pública e com a cidade.

Sua morte deixa um grande 
vazio em Santa Maria e, ao 
mesmo tempo, para os ami-
gos fica a lembrança de uma 
mulher guerreira e de grande 
respeitabilidade.

Por Vital Furtado



Em novembro do ano 
passado, o deputa-
do Robério Negreiros 

(PSD) apresentou o Projeto de 
Lei 1.557 de 2020, que defen-
de o ensino da língua portu-
guesa conforme está previsto 
na norma culta, com gêneros 
feminino, masculino e mesmo 
o neutro. O PL 1.557/2020 
está pronto para ser votado 
pelo Plenário da Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal 
(CLDF).

De acordo com o deputado 
Robério Negreiros, recente-
mente, as redes sociais fo-
ram invadidas por uma série 
de debates, muitas vezes de 
cunho ideológico, acerca da 
não utilização dos gêneros fe-
minino, masculino e neutro. “ 

Por Ascom deputado
Robério Negreiros

Não podemos limitar o acesso 
ao ensino da norma culta da 
língua portuguesa de milhares 
de alunos, por estarem sujei-
tos às questões ideológicas e 
de modismo para defender as 
pessoas que se autodenomi-
nam não binárias, ou seja, não 
se identificam no universo 
masculino ou feminino exis-

tentes para definir os gêneros. 
À escola, pública ou privada, 
compete o papel de ensinar. 
Já os cidadãos, por sua vez, 
podem e devem escolher vi-
ver como quiserem e ainda 
assim havemos de defender 
o melhor ensino a todos”, ar-
gumenta o deputado Robério 
Negreiros.

Os deputados distritais 
concluíram na tarde 
desta terça-feira (23) 

a aprovação de uma Propos-
ta de Emenda à Lei Orgânica 
(PELO), que cria o Conselho 
do Esporte do Distrito Fe-
deral. A PELO nº 33/21, oi 

Por Luís Cláudio Alves - 
Agência CLDF

aprovada em segundo turno 
e redação final com 17 votos 
favoráveis e segue para pro-
mulgação.

O objetivo da criação do 
Conselho é dar mais seguran-
ça jurídica ao Fundo do Es-
porte do DF, garantindo mais 
autonomia e incentivo à prá-
tica de atividades esportivas. 
“Temos muitos equipamentos 
públicos largados e deteriora-

dos. O esporte amador é es-
quecido e a prática esportiva 
nas regiões é mínima. Isso 
torna a existência do Fundo 
imprescindível”, defendeu o 
deputado autor da proposta.

A Emenda prevê que o 
Conselho será o órgão nor-
mativo e articulador da ação 
desportiva, e os conselhos de 
esporte de cada cidade serão 
vinculados a ele.

Um mutirão de plantio 
de mudas e de limpeza 
movimentou o Parque 

Ecológico de Santa Maria, nesta 
sexta-feira (26). Foram planta-
das 120 mudas de espécies nati-
vas do cerrado, como ipê, aroei-
ra, gonçalo e jatobá, doadas pela 
administração da cidade e pela 
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital (Novacap).

A ação, uma iniciativa da ad-
ministração de Santa Maria em 
parceria com o Serviço de paz, 
justiça e não-violência (Serpa-
jus), contou com a participação 
de alunos de escolas públicas da 
cidade, servidores e colaborado-
res. A ação teve também o apoio 
do Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram), que administra a uni-
dade de conservação.

Por Agência Brasília



Em um evento cheio de 
emoções e que contou 
com a participação de 

várias autoridades municipais 
e estaduais, entre as quais a do 
prefeito Carlinhos do Mangão 
e da deputada estadual Leda 
Borges (PSDB), aproxima-
damente 1000 famílias rece-
beram o cartão do programa 
Auxílio Municipal Emergen-
cial Alimentar (AMEA), que 
contemplará famílias caren-
tes da região. O evento foi 
realizado na manhã da última 
sexta-feira 19/11, no ginásio 
da praça da Bíblia, centro do 
município.

De acordo com a Secre-
taria de Promoção Social, o 
programa é uma criação do 
Governo Municipal  e tem o 
objetivo de atender famílias 
carentes de alta vulnerabili-
dade do município, com um 
auxilio de R$ 100, além de 
fomentar o comércio local 
cadastrado. “Além de prestar 
auxílio às famílias carentes 
do nosso município ainda es-
tamos girando o comercio lo-
cal que há muito meses vem 
passando por crises devido a 
pandemia”, disse a secretária 
de promoção social do muni-
cípio, Joscilene Martins.

Tão logo houve o lança-
mento do programa, vários 
empresários foram convida-
dos pelo governo municipal 
a se cadastrarem com a finali-
dade participarem do progra-
ma e dar maiores garantias e 
segurança durante o período 
que esse estiver em curso. O 
cartão por sua vez só poderá 

Por Celso Alonso
Foto: Ascom Novo Gama

ser usando na compra de pro-
dutos de primeira necessida-
de e alimentação, bem usado 
como nos comércios locais 
previamente cadastrados pelo 
governo local. De acordo com 
um comerciante local, o pro-
grama apesar de ser limitado 
é de suma importância para 
a comunidade carente. “Sa-
bemos que não é muita coisa 
para nós empresários, porém, 
fico feliz em ver pessoas vul-
neráveis à pobreza se benefi-
ciarem, podendo comprar al-
guma coisa e levar para casa”.

Entre as autoridades que 
participaram do evento esta-
vam o prefeito Calinhos do 
Mangão e seu vice Akalanto, 
secretários municipais, além 
da deputada estadual Leda 
Borges. No discurso de lan-

çamento do programa, Car-
linhos do Mangão falou da 
satisfação de o governo mu-
nicipal poder promover mais 
esse benefício social para as 
famílias carentes da região, 
enfocando em não estar preo-
cupado com algumas críticas 
que possam surgir. “Estou 
muito feliz em poder estar 
neste momento provendo um 
pouco de dignidade para a 
nossa população mais caren-
tes e, apesar dos muitos que 
irão criticar o programa pelo 
valor, o que para uns não sig-
nifica nada, para quem está 
com fome e sem ter o que co-
mer, é tudo, o nosso objetivo 
e fazer algo para ajudar a nos-
sa gente.” Nesse momento o 
prefeito foi aplaudido de pé.

Por sua vez a deputada 

Lêda Borges parabenizou o 
prefeito e seus secretários 
pela iniciativa e falou da fe-
licidade em poder participar 
do lançamento do programa. 
“Estou muito feliz em poder 
estar aqui participando deste 
momento único na história 
de Novo Gama e que serve 
de exemplo para vários mu-
nicípios goianos. Com esta 
iniciativa o governo munici-
pal mostra que está preocu-
pado com as famílias caren-
tes e melhor, mostra que está 
preocupado em amenizar a 
fome de várias pessoas que 
estão vulneráveis, principal-
mente por causa da pande-
mia que ainda não foi estan-
cada. Parabéns Carlinhos e 
a todos os envolvidos neste 
programa.” 



Um acompanhante de 
uma gestante foi agre-
dido na emergência do 

centro obstétrico do Hospital 
Regional de Santa Maria-DF. 
O caso teria acontecido na se-
gunda-feira 22/11.

Segundo informações do 
marido da gestante, a confu-
são teria acontecido após a 
mulher chegar de ambulância 
na emergência do hospital e 
ter sido comunicada que de-
veria ser atendida no hospital 
do Gama, tendo em vista que 
a mesma teria feito o pré natal 
na região onde mora, no en-
torno Sul do DF.

Preocupado com a situação 
da esposa, que segundo ele foi 
constatado que ela estaria em 
trabalho de parto, houve bate 

Por Radar Santa Maria
Foto: Internet

Em busca de aten-
dimento, acompa-
nhante de paciente 
alega ter sido agre-
dido na emergência 
do hospital

boca entre o acompanhante e 
vigilantes do hospital, momento 
em que ele alega as agressões.

Após muita discussão, 
conforme vídeos enviados 
pelo marido da gestante, a 
mulher passou mal e foi aten-
dida na emergência do hos-
pital, e horas depois, foi dis-
ponibilizado uma ambulância 
para transferência da paciente 
para o hospital Regional do 
Gama, local onde ela deu a 
luz ao seu filho.

Ainda de acordo com in-
formações, o pai alega que 
por se tratar de uma situação 
de emergência, da mulher ter 
chegado de ambulância, e 
haja vista a paciente está em 

trabalho de parto, o hospital 
não poderia “negligenciar” o 
atendimento.

Em entrevista ao Radar, 
o marido da gestante falou 
da situação da emergên-
cia do centro obstétrico no 
HRSM naquela segunda-feira 
(22). “Tinha muitas gestan-
tes aguardando atendimento 
aquele dia. Inclusive gravei 
uma paciente que quase ga-
nhou bebê no corredor. Após 
muita manifestação, a pacien-
te foi colocada pra dentro para 
atendimento.” Vejam o vídeo:

O caso das agressões foi 
registrado na delegacia de po-
lícia civil, que ficará a frente 
das apurações.

O prejuízo passou de 
R$ 5 mil reais. Tvs, 
notebooks e vídeo 

game foram levados pelos 
assaltantes

Uma residência foi alvo 
da ação de bandidos na ma-
nhã de hoje (22), na QR 122 
de Santa Maria Norte. Era 
entre 9h e 11h30, quando os 
bandidos aguardavam um 
dos moradores sair de casa, 
momento em que arromba-
ram o portão e adentraram 
na residência.

Segundo informações, 
o prejuízo passou de R$ 
5 mil reais. Dentre os 
pertences furtados, estão 
TVs, Notebooks, Video-
games dentre outros.

O caso foi registrado na 
Delegacia da Polícia Civil, 
que ficará a frente das in-
vestigações.

Caso saibam de alguém 
vendendo um dos pertences 
dessa família, favor denun-
ciar através do telefone 197. 
Sua identidade será mantida 
sob o mais absoluto sigilo.

Itens furtados:

01 TV Samsung Smart 55 
polegadas;
01 TV Samsung 42 polega-
das;
02 notbooks (não foi infor-
mado a marca);
01 video game PS4 (comple-
to);
01 Chave canivete da Fiat;
01 controle de portão eletrô-
nico.

Por Radar Santa Maria



Cansados de conviver 
com um buraco na por-
ta de casa, moradores 

da QR 317, conj A, em Santa 
Maria Norte encontraram um 
jeito de chamar a atenção da 
Administração Regional de 
Santa Maria, e ajudar motoci-
clistas e motoristas, a fim de 
evitar acidentes e prejuízos 
materiais.

Uma moradora usou res-
tos de caixas de som, pedra, 
madeira e uma sacola para si-
nalizar o grande buraco, que 
segundo ela, já é de conheci-
mento da Administração de 
SantaMaria.

“Já fizemos a reclamação 
na Administração Regional 

Texto e Foto
Radar Santa Maria

Moradores reclamam da falta de manu-
tenção nas ruas residenciais da cidade.

de Santa Maria e tivemos a 
resposta que devemos espe-
rar. Que a equipe da Novacap 
está dando prioridade para as 
avenidas principais e que esti-
veram perto do local tampan-
do outros buracos mas que 
esse ficou para trás.”

Em meio à lama, os restos 
de madeira e pedra tem ajuda-
do a sinalizar o buraco e evi-
tar acidentes. “O pessoal esta-
va caindo muito nesse buraco, 
motociclistas e motoristas já 
tiveram prejuízos aqui e até 
agora nada foi feito”, reclama 
a moradora.
Com a palavra, a Novacap e 
a Administração de Santa Ma-
ria.

Tem buracos na sua rua? 
Envie aqui o endereço com-
pleto e uma foto se possí-
vel em nosso whatsapp: (61) 
98296-9758

O Governo do Distrito 
Federal enviou para a 
Câmara Legislativa o 

Projeto de Lei Complementar 
para implementar o Programa 
de Incentivo à Regularização 
Fiscal do Distrito Federal 
(Refis 2021).

Por Agência Brasília A abertura de um novo Re-
fis já foi aprovada pelo Con-
selho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz). 

“O objetivo do Refis 2021 
é abarcar situações que surgi-
ram durante a pandemia e aju-
dar as empresas e os cidadãos 
a regularizarem sua situação, 
voltarem a investir e assim 

movimentarem a economia”, 
afirma o secretário de Econo-
mia, André Clemente.

Assim como o Refis 2021, a 
maior parte das 34 medidas do 
Pró-Economia II depende de 
aprovação da Câmara Legislativa.

O Refis 2021 concederá 
descontos nos mesmos ter-

mos do programa anterior, 
com negociações relativas a 
ICMS, Simples Candango, 
ISS (incluindo profissionais 
autônomos e sociedades uni-
profissionais), IPTU, IPVA, 
ITBI, ITCD, Taxa de Limpeza 
Pública, além de débitos não 
tributários.



1.400 OBRAS
Tem sempre uma perto de você.
Por onde você olha, o DF está se transformando. São 1.400 obras em andamento 
e sendo entregues em todas as regiões. Algumas delas atrasaram, mas o GDF não 
parou. E mesmo com a pandemia, empregos foram gerados e as melhorias estão 
acontecendo. É trabalho de todo o dia o dia todo, para as pessoas e para as cidades.

UPA do Riacho Fundo II

Aponte a câmera do 
seu celular e conheça 
todas as obras. 

Galerias 
de Águas 
Pluviais 
em Vicente 
Pires

Asfalto 
nas ruas 
do Pôr do 
Sol/Sol 
Nascente

Centro 
de Línguas 
de São 
Sebastião


