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GDF terá crédito de 2,3 bilhões
para financiar obras em todo o DF
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Atuação acima da média.
CLDF aprovou mais de mil
proposições em 2021.
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Administração de Santa
Maria recebe prêmio de
transparência pelo segundo
ano consecutivo
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Carta de Despedida

‘‘Estuprada por meu tio e
avô’’, escreveu uma jovem
antes de cometer suicídio.

Ex-administradora do Gama é
empossada deputada distrital
Página 5
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Mais de 3,5 mil refeições
servidas em diaPágina
festivo.
4
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Robério destina R$ 45
mil para reforma de
escolas em Santa Maria
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Novo Gama receberá o
Programa Alego Ativa
em janeiro.
Página 6

Os detalhes sobre a violência que levaram a
mulher a tirar a própria vida foram contados em
uma mensagem deixada no celular da vítima
Texto e Foto Metrópoles

U

ma jovem de 21 anos
foi encontrada morta
enforcada com uma
corda, no quarto onde dormia,
no Assentamento 26 de Setembro, em Vicente Pires, na
madrugada dessa quarta-feira
(15/12). Os vestígios confirmaram que a vítima cometeu
suicídio após ter sido supostamente estuprada por três homens, entre eles o próprio avô
e dois tios.
Os detalhes sobre a violência sexual que levaram a
jovem a tirar a própria vida
foram contados em uma carta
deixada no bloco de notas de
um celular usado por ela. O
texto foi escrito pouco antes
da atitude extrema. O caso foi
registrado na 8ª Delegacia de
Polícia (Estrutural).
A coluna apurou que os
abusos ocorreram em períodos distintos em uma cidade
no interior da Bahia e em Mococa, município que faz parte
da Região Metropolitana de
Ribeirão Preto, em São Paulo.
A PCDF irá investigar as
circunstâncias do atentado
contra a própria a vida. Já
os supostos casos de estupro
narrados na carta deixada pela
jovem serão investigados pelas polícias civis de São Paulo

Texto e Foto - Ascom
Administração Regional de
Santa Maria

A
e da Bahia. Um dos acusados
apontado no relato da vítima,
que seria tio dela, já teria morrido de causas naturais. O avô
, que tem 7o anos, está vivo e
ainda mora no interior baiano,
assim como um dos tios, residente em Mococa.
Na carta, vítima lamenta
que nunca havia superado os
traumas provocados pela violência sexual cometida por
parentes próximos a quem ela
confiava quando era criança.
” Conheci pessoas na minha
vida que só me fizeram mal
e nunca consegui desabafar e
contar tudo o que estava guardada dentro de mim”, disse a
jovem no texto.

Administração Regional de
Santa Maria, em parceria com
a SERPAJUS, e com apoio
de lideranças comunitárias e do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM),
realizaram hoje (26), um mutirão de
plantio de mudas e de limpeza no
Parque Ecológico de Santa Maria.
O movimento contou com a
participação de mais de 30 servidores e colaboradores. O projeto
de busca minimizar os impactos
provocados por questões socio-

N

os últimos meses a popularidade do prefeito Pábio Mossoró foi do céu ao inferno
devido os velhos problemas nunca resolvidos e que assolam o município e
que o mandatário até o momento não
conseguiu sequer começar a resolver.
Os antes buracos que tomavam
conta da maioria das ruas, atualmente
se transformaram em verdadeiras crateras e várias ruas estão intransitáveis,
aliás, onde antes existiam ruas, pois
hoje só restam erosões. Para piorar, a
atual gestão que administra a cidade
nos últimos 5 anos, sequer elaborou
planos de recuperação da malha viária, além projetar rede para captação
das águas pluviais. O que se vê na
cidade é o descaso, em todas as vias,
principalmente na periferia que nem

ambientais, como desmatamento,
queimadas, ocupação desordenada
do solo, escassez de água, descarte
indevido de resíduos sólidos, poluição atmosférica e consequências
das mudanças climáticas.
“Estamos plantando o futuro
das gerações aqui no Parque Ecológico de Santa Maria. É fundamental ações que valorizem o meio ambiente e ajudem na conscientização
de construirmos um mundo muito
melhor. Quero agradecer a todos
os participantes dessa ação e ao
governador Ibaneis Rocha que tem
um olhar muito atento as questões
ambientais”, destaca a administradora Marileide Romão.

malha asfáltica existe mais. Tapa-buracos até que existe, mas somente
para gastar dinheiro, pois não existe
um planejamento, bem como o serviço é feito da forma correta.
Só fosse pelo simples fato de as
ruas estarem esburacadas até que
dava para engolir, mas o caos vai ainda mais longe. O lixo e o mato alto
tomam conta de Valparaiso, enquanto
os moradores estão cada vez mais isolados dentro de seus lares.
Além de tudo isso, o funcionalismo municipal, principalmente os professores estão em pé de guerra com
Mossoró, que por sua vez, nas poucas
vezes que é visto em público é escoltado por seguranças e em muitas dessas, até mesmo pela Polícia Militar.
Será medo ou excesso de zelo?

Texto e Foto Agência Brasília
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s 1,4 mil obras concluídas ou em andamento no Distrito
Federal vão ganhar a companhia de outras dezenas de
grandes serviços a partir de
2022. Após ajustar as contas
e fortalecer a saúde fiscal, o
GDF retomou a confiança de
crédito e, agora, vai voltar a
fazer empréstimos junto ao
governo federal. A União já
liberou R$ 2,3 bilhões para
financiar novas obras ou concluir o pagamento de outras
que estão sendo executadas.
Esse valor permite a expansão do metrô e a construção
de escolas, restaurantes comunitários, redes de drenagem, viadutos e muito mais.
“Com essas operações de
crédito, nós vamos melhorar
a infraestrutura das cidades e
modernizar a gestão pública.
É o que já temos feito ao lon-

Texto e Foto - Administração
de Santa Maria com adaptações

U

m almoço especial foi
servido no Restaurante
Comunitário de Santa
Maria, que recebeu no último
sábado (18), o programa Nosso Natal, idealizado e coordenado pela primeira-dama e
secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha
Rocha.

go destes três anos” Governador Ibaneis Rocha
Na lista de prioridades
de financiamento está a expansão de duas estações de
metrô na Samambaia, no total de 3,6km de linha, com
investimento superior a R$
500 milhões, além da continuidade da implantação do
Corredor Eixo Oeste. Ainda
na mobilidade, o governo já
tem recursos garantidos para
construir o viaduto do Balão
da Esaf, no Jardim Botânico, e para duplicar rodovias,
como a DF-001.
Infraestrutura e urbanização nas regiões administrativas também estão no caderno
de prioridades. É o caso dos
trechos 1 e 3 no Sol Nascente,
aos quais serão destinados investimentos de R$ 53 milhões.
No âmbito da educação, estão
previstos R$ 40 milhões para
construção de um centro educacional e uma escola classe
em São Sebastião, no Parque

dos Ipês (Crixá).
“Sabemos da importância
dessas operações para fazer
crescer a economia e a infraestrutura, e foi o que fizemos
desde 2019. Mesmo ajustan-

do impostos e reduzindo a
carga tributária, aumentamos
a arrecadação, abrimos empresas, trouxemos investimentos para o DF”, explica o
governador.

Mais de 3500 pratos foram servidos, o que representa
quase 4 vezes mais a demanda
dos sábados no restaurante comunitário da cidade.

pes para aferição de pressão,
corte de cabelo, bazar solidário, apresentações teatrais e
musicais, brinquedos infláveis
e Papai Noel. O SESC realizou
a Cantata de Natal e carreata.
Já a Casa Militar, e os Comandos do Corpo de Bombeiros,
DETRAN, SEAPE e Polícia
Militar também estiveram presentes na ação.
Já no Galpão Cultural, idosos foram agraciados com saboroso almoço preparado especialmente para eles.

Diversão e vacina
Ainda pela manhã, servidores da Secretaria de Saúde
aplicaram vacinas contra a
covid-19 (primeira e segunda doses e dose de reforço)
e gripe.
O evento contou com equi-

Texto e Foto - Ascom
Administração Regional de
Santa Maria

Texto e Foto - Agência Brasília - Débora Cronemberger
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Administração Regional de Santa Maria recebeu pela segunda vez
consecutiva o prêmio “Índice
de Transparência Ativa” da @
cgdfoficial. A Administração
atingiu 100% de transparência
com as informações que oferece à população do Distrito Federal no seu site institucional.
A entrega da premiação foi realizada nesta quinta-feira (9),
em cerimônia no Palácio do
Buriti com a presença do vicegovernador Paco Brito.
A premiação faz parte da
programação em celebração
ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado
em 9 de dezembro. Esta é a 6ª
edição do Prêmio ITA, criado
em 2015 para avaliar a maturidade dos órgãos em relação
à Transparência Ativa, que é a
disponibilização espontânea
de informações públicas e de
interesse coletivo nos sites
oficias dos órgãos da administração pública do distrital.

.A Administradora Marileide Romão fez questão de
parabenizar todos os servidores da Administração Regional. “Essa conquista é o
trabalho de uma equipe que
trabalhar diariamente em busca do melhor atendimento à
população. Temos que agradecer ao Governador Ibaneis
Rocha que também não mede
esforços para a transformação
da nossa Capital Federal”,
destacou Marileide.
O controlador-geral do DF,
Paulo Martins, comemorou o
índice alcançado. “Acreditamos que a transparência é o
maior instrumento de comba-

te à corrupção, e é por meio
dela que a sociedade participa
do governo, fiscaliza e cumpre o seu papel”, afirmou.
“Ser um governo transparente
foi um direcionamento claro
do governador Ibaneis Rocha.
Nosso desafio a partir de agora é manter esse resultado e
evoluir em mais pontos. Queremos mais, e a população do
DF merece mais”.
.Além da Administradora,
participaram da entrega a assessora especial Ana Francisca, o Chefe da Assessoria de
Comunicação, Elisson Ferreira e os assessores Leonardo
Rodrigues e Danielle.

omeçou a valer na última
segunda-feira (27) a ampliação de rotas das linhas
de ônibus circulares 3314 e 3315
em Santa Maria. As mudanças
buscam atender melhor os passageiros de transporte público que
desejam se deslocar até o Hospital Regional de Santa Maria e a
Quadra 100 da cidade.
A linha 3314 faz o percurso
Terminal de Integração Santa
Maria/Av. Alagados (QR 100)/
Condomínio Porto Rico/Av.
Santa Maria e, agora, se estenderá até o Hospital Regional e a
Quadra 100 da cidade. Já os ônibus da Linha 3315 circulam entre Terminal de Integração Santa Maria/Total Ville/Av. Santa
Maria/Condomínio Porto Rico/
Av. Alagados e, agora, passarão
também na Quadra 100 de Santa
Maria.
Os horários dos coletivos podem ser conferidos em dfnoponto.semob.df.gov.br.
Serviço
– Trajetos ampliados
3314: Terminal de Integração
Santa Maria/Av. Alagados (QR
100)/Condomínio Porto Rico/
Av. Santa Maria/Total Ville
3315: Terminal de Integração Santa Maria/Total Ville/Av.
Santa Maria/Condomínio Porto
Rico/Av. Alagados (QR 100)
– Início
27 de dezembro
– Tarifa
R$ 2,70
– Empresa
Pioneira
*Com informações da Secretaria de Mobilidade do DF

Texto - Bruno Sodré/CLDF
Foto - Rinaldo Morelli/CLDF
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omou posse na Câmara Legislativa, nesta
segunda-feira (20), a
deputada distrital Professora Maria Antônia (Solidariedade). A parlamentar é a
primeira suplente de Martins
Machado (Republicanos), que
assumiu a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito
Federal. Servidora aposentada da secretaria de educação
do Distrito Federal, Maria
Antônia já foi administradora
regional do Gama e foi recentemente reeleita para diretoria
nacional do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos (SINDNAPI).
A posse ocorreu no gabinete da presidência da Câmara Legislativa e contou com a
presença do presidente, Rafael Prudente (MDB), de políticos, familiares e amigos. Em
seu discurso de posse, Maria
Antônia agradeceu ao governador, à Mesa Diretora da
Casa, destacou a boa convi-

Texto - Ascom deputado
Robério Negreiros

O

Projeto de Lei 2.330 de
2021, proposto, nesta
quarta-feira (4), pelo
deputado Robério Negreiros

vência como prática política
e afirmou sua postura em prol
da democracia e da participação popular. Comprometeu-se
ainda a trabalhar por uma realidade social mais justa para
os cidadãos e cidadãs do DF.
“Venho para colaborar
com novas conquistas nos
direitos civis, políticos e sociais, que se traduzam em
políticas públicas de saúde,
transporte de qualidade, segurança pública humanizada,
moradia, geração de emprego e renda, meio ambiente
equilibrado e oportunidades
para pequenas e médias empresas e pequenos produtores
rurais”, disse a distrital.
A deputada disse que vai
guiar seu mandato pela “defesa dos direitos humanos e
pela ampliação da qualidade
de vida para o Distrito Federal, em especial para a minha
querida região do Gama”.
Professora Maria Antônia
comentou o reforço na bancada feminina da Casa, que
agora passa a contar com
quatro deputadas. “Venho
colaborar com a voz das mulheres, juntamente com as

deputadas dessas Casa que
têm honrado seus mandatos
legislativos”.
Já Rafael Prudente comentou que, se a Casa não
estivesse de recesso, a cerimônia teria ocorrido no plenário, e relatou a felicidade
e o privilégio de empossar
uma amiga que conhece
“desde menino”. O presidente relembrou que, em seu
mandato passado, sempre
que precisou de Maria Antônia, em nenhum momento,

ela se furtou de estar ao seu
lado, sempre o tratando de
forma carinhosa.
“O Gama está em festa
hoje. Por sua história, você
só deixou boas recordações
e bons resultados. Serão três
meses que farão muita diferença, em que você deixará
a sua marca com emendas
e projetos de lei aprovados.
Falo em nome da Mesa Diretora que você terá todo o
nosso apoio”, garantiu o presidente da CLDF.

(PSD), cria o Programa Craque na Escola, Craque no Esporte, que tem como objetivo
principal incentivar crianças
e adolescentes a se dedicarem
mais aos estudos, com a possibilidade de ingressarem no
mundo do esporte profissional.
Os principais objetivos do programa são incentivar a prática
de exercícios e atividades saudáveis, para reduzir a evasão
escolar, motivando a melhora
do rendimento escolar, desenvolvendo o espírito esportivo e
o trabalho coletivo e, dessa for-

ma criar oportunidades e novas
perspectivas de vida para alunos do ensino público.
“O esporte é um importante
meio de transformação na vida
das pessoas, desenvolve a disciplina, o respeito, o convívio
em coletividade, a persistência,
a coragem, entre outros. Aliado
ao ensino, permite resultados
que ultrapassam, por exemplo,
as linhas de uma quadra, impactando e modificando a realidade de pessoas e famílias.
Neste sentido, as instituições de
ensino públicas irão criar bases

de dados com análise comportamental, desempenho e do aproveitamento, superior a 70%, dos
alunos, que serão enviados para
a Secretaria de Estado de Esporte, responsável por organizar
torneios e eventos esportivos
para alunos de diferentes instituições de ensino e cidades satélites, buscando sempre a participação de olheiros profissionais,
de diferentes modalidades do
esporte, identificando novos
talentos, de forma a propiciar
oportunidades no mercado de
trabalho”, aponta Robério.

Robério destina R$ 45 mil para
reparos em escolas de Santa Maria

N

M

ais uma importante instituição educacional recebeu emenda parlamentar do deputado Robério Negreiros (PSD). Trata-se do Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria, que vai passar por reformas, reparos e manutenção das estruturas com a destinação de R$ 45 mil.
Robério tem percorrido as Regiões Administrativas
do Distrito Federal e notado que a Educação é uma
importante reivindicação de todos os encontros com
as comunidades

“

A educação necessita de um ambiente seguro
e acolhedor, para que jovens e crianças
consigam absorver ao máximo tudo o que é
ensinado. Tenho defendido que a qualificação
profissional é o melhor caminho para o crescimento da economia no cenário pós pandemia da
Covid-19. Recentemente, a Câmara Legislativa
do Distrito Federal destinou R$ 33,5 milhões economizados do próprio orçamento para auxiliar o
Governo do Distrito Federal a ampliar a quantidade de vagas do Programa de Qualificação Profissional e Frente de Trabalho (Renova-DF)”, destacou.
“Eu tenho percorrido as regiões administrativas do Distrito Federal e me reunido com representantes das comunidades para atender às demandas dos
cidadãos. Noto que a recolocação profissional é a principal
preocupação daqueles que comparecem nos nossos encontros. Acredito que a educação é o melhor caminho para a
profissionalização e, nesse sentido, garantir melhores postos
de trabalho. O Governo do Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Trabalho, criou o Programa de Qualificação
Profissional e Frente de Trabalho (Renova-DF), que qualifica na prática e traz uma excelente oportunidade para
a retomada do trabalho e do emprego num cenário pós
pandemia. Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito
Federal destinou R$ 33,5 milhões economizados do próprio
orçamento para ampliar a quantidade de vagas do RenovaDF”, aponta Robério.

a terça-feira 21/12 o
prefeito de Novo Gama
Carlinhos do Mangao,
acompanhado do Deputado
Wilde Cambão e do assessor
especial do Governador Ronaldo Caiado Marcos Cabral fizeram uma visita ao Presidente
da Assembleia Legislativa do
estado de Goiás (ALEGO) Deputado Lissauer vieira.
Na pauta da visita ambos
pediram ao Presidente uma
edição do programa ALEGO ATIVA em Novo Gama,
o pedido foi aceito Lissauer
deixou acertado para edição
acontecer no dia 29 de janeiro
no Município de novo Gama.
O evento mobiliza prefeitura, câmara municipal e a
comunidade com a realização
de uma série de serviços para
população nas áreas da saúde,
jurídica e qualificação.
Além de palestras e cursos
de treinamento para os agentes públicos, atendimentos
e debates, um dos grandes
diferenciais do programa é
Associação da Alego com as
Instituições parceiras como
Defensoria pública, fecomércio, Sesc, Senac, Senai, Sebrae entre outras.
O programa ALEGO
ATIVA/Intercâmaras é um
programa de APOIO, DESENVOLVIMENTO e INTEGRAÇÃO do poder legislativo
com os municípios Goianos.
Com o objetivo de promover
a capacitação e o aperfeiçoamento do legislativo, executivo e judiciário nos municípios
goianos, promovendo então
uma melhor qualidade das relações e prestação de serviços
dos municípios.

Texto - Denise Caputo
Foto - Rinaldo Morelli
Agência CLDF

O

ano de 2021 exigiu do Legislativo
local celeridade e
compromisso na discussão
e apreciação de um grande
volume de proposições legais, muitas delas urgentes
no cenário de pandemia de
Covid-19. Isso, com comissões e sessões plenárias que
funcionaram, por meses, de
forma remota. No total, a
Câmara Legislativa aprovou
1.044 propostas, entre projetos de lei, projetos de lei
complementar, alterações
à Lei Orgânica e requerimentos; o número representa um aumento de cerca de
30% em relação à produção
legislativa de 2020.
Durante encontro com representantes da mídia alternativa, nesta sexta-feira (17), o
presidente da Casa, deputado
Rafael Prudente (MDB), falou sobre a atuação da CLDF
nos últimos 12 meses, destacando a aprovação de vários
projetos, como a criação da
primeira universidade pública
do Distrito Federal, a UnDF;
a redução de impostos para
estimular setores produtivos,
como o de eventos e o hoteleiro, e a criação de uma série de
programas sociais, a exemplo
do DF Social, do Cartão Gás
e do Cartão Creche. “Esses
programas foram institucionalizados, passam a integrar
nosso arcabouço legal. Assim, não serão uma política de

governo e, sim, de Estado”,
ressaltou.
Prudente creditou o aumento significativo do número de proposições aprovadas
no ano ao compromisso da
Casa com as medidas para fazer frente aos efeitos da pandemia e às alterações legais
necessárias para implementar
muitas dessas ações.
O presidente do Legislativo também elencou algumas
ações da Câmara Legislativa
voltadas à aproximação com
a população do DF: a instalação da TV Câmara Distrital
em canal aberto, a reformulação do portal da Casa e a criação de aplicativos, como o
“Agora é Lei”. O parlamentar
espera, em breve, poder retomar o “Câmara Mais Perto de
Você”: “A população, inclusive, nos cobra”.
Em 2022, ano marcado
por disputa eleitoral, Rafael
Prudente disse esperar que a
CLDF siga desempenhando
seu papel legiferante e fiscali-

zador. “Espero que as eleições
interfiram pouco”, afirmou.
Ele adiantou algumas pautas prioritárias para o próximo ano: como a social e a
econômica. “Precisamos gerar empregos e deixar o empresariado trabalhar”, disse.
Outra prioridade vai ser a
pauta fundiária, em especial
a Lei de Uso e Ocupação do
Solo (Luos), o Plano Diretor
de Ordenamento Territorial
(PDOT) e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB).
Números
Das

1.044

proposições

aprovadas, 302 são projetos
de lei (PL); 18 são projetos
de lei complementar (PLC),
e seis são projetos de Emenda à Lei Orgânica (PELO).
Dos PLs acatados, 27 dizem
respeito à pandemia de Covid-19. O montante total não
inclui a apreciação dos vetos
do governador.
Com relação às audiências
públicas, a Casa realizou 177
discussões em ambiente remoto e seis presenciais, totalizando 183. Considerando que
um ano tem 365 dias, o número representa metade deles;
o que equivaleria dizer que a
CLDF realizou uma audiência
pública a cada dois dias.

2021 foi mais um ano difícil. De muitos sacrifícios, desafios e incertezas. Mas também foi um
ano de muito trabalho e de cuidados com as pessoas que mais precisam. Esse trabalho e esses
cuidados trouxeram mais esperança. Geraram empregos e reforçaram a nossa certeza de
que, um dia, os momentos difíceis iriam passar. Que venha 2022. Estamos preparados. Estamos
prontos para voltar a sorrir e sermos felizes outra vez. Feliz Ano Novo.

O GDF trabalha
para que em 2022
você tenha mais
motivos para sonhar.

