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voluntários
promove
plantação de
mais de 130
mudas
nativas
no Parque
ecológico de
Santa Maria

Emenda de
Flávia Arruda
garante R$ 200mil
a rede de atendi-
mento de mulheres
e meninas do DF.

RA XIII entrega
donativos para
o programa
‘‘Nosso Natal’’ para 
a primeira-Dama

Conversas desencontradas, acordos desfeitos e muito disse-me-disse.
Assim estão os bastidores políticos de Santa Maria

Lei que garante prioridade de matrícula escolar
 das crianças expostas à violência familiar

Página 3

Página 4

Página 7 Página 6

Página 2

Confira a programação completa 
do ‘‘Brasília Iluminada’’. Eventos
acontecerão em todo DF



A programação do Brasília 
Iluminada, projeto que 
traz a magia e as luzes 

tradicionais das festas de fim de 
ano, segue até 17 de janeiro de 
2021 (veja a programação com-
pleta abaixo). Na Praça do Cru-
zeiro, próxima ao Palácio do 
Buriti (sede do GDF), tablados 
de madeira para demarcar o dis-
tanciamento social foram mon-
tados em frente ao Palco Céu de 
Brasília Cultural (foto abaixo), 
espécie de ponto de referência 
do projeto de onde brasilienses 
e turistas puderam apreciar o 
show de luzes de inauguração, 
na sexta-feira (18).

A ação conta com mais de 
400 mil metros quadrados de 
área enfeitada com árvores lu-
minosas, espaço cultural e pre-
sépio virtual entre a Esplanada 
do Ministérios, o Eixo Monu-
mental e a Praça do Cruzei-
ro, além de atrações culturais 
como música, dança e poesia. 
O Brasília Iluminada é uma 
iniciativa do Governo do Dis-
trito Federal, com atividades 
coordenadas pelas secretarias 

Texto e Foto: 
Agencia Brasília

de Economia, Turismo, Cultura 
e Desenvolvimento Social.

No pacote de atrações, as 33 
regiões administrativas do DF 
receberão a carreata do Papai 
Noel, das 19h às 22h (progra-
mação abaixo). Neste domin-
go (20) é a vez de Arniqueira, 
Águas Claras e Taguatinga.

Devido às medidas de iso-
lamento social impostas pela 
pandemia de Covid-19, os gru-
pos de visitantes deverão man-
ter o distanciamento de pelo 
menos dois metros entre eles, 
de modo a garantir a própria 
segurança e a dos demais cida-
dãos. Será obrigatório o uso de 
máscara tanto para o público 
quanto para os colaboradores.

Projeto oferece mais 
de 400 mil metros 
quadrados de área 
enfeitada com árvores 
luminosas e espaço 
cultural, com atrações 
de música, poesia e 
dança



Aos poucos a história do 
Parque Ecológico de 
Santa Maria começa a se 

tornar realidade e para a felici-
dade da população, a Adminis-
tração Regional de Santa Maria, 
mais uma vez, mostra que está 
preocupada com a causa e, em 
parceria com associações, comu-
nidade e lideranças locais, pro-
move um dia de plantio de mu-
das para fortalecer ainda mais o 
projeto que está a cada dia mais 
próximo da realidade.

Na manhã desse domingo (6) 
data em que se comemora o “Dia 
Mundial do Plantio de Árvores”, 
acompanhada do vice-presiden-
te (Túlio) e técnicos dos Ibran, 
professores, comunidade, além 
de algumas pouquíssimas lide-
ranças locais (6 ao todo), a ad-
ministradora da cidade Marilei-
de Romão, pôs a mão na massa e 
participou do plantio de aproxi-
madamente 130 mudas de árvo-
res nativas do cerrado.

Participaram ainda do evento 
as associações Serpajus e Tem-
po de Plantar que participam 
de projetos semelhantes e em 
Santa Maria estiveram sempre 
presentes em todas as ações do 
tipo. A iniciativa ainda contou 
mais uma vez com o empenho 
do técnico ambiental e liderança 
comunitária da cidade, Salvador 
Gomes (Sassá).

O projeto de implantação do 
Parque Ecológico de Santa Ma-
ria iniciou ainda na gestão da ex
-administradora Maria do Socor-
ro Lucena e de lá para cá, muitas 
benfeitorias aconteceram, sem-
pre contando com a iniciativa de 
Sassá e apoio da Administração 
Regional, de órgãos governa-
mentais e associações de classe.

Foi na gestão do ex-adminis-
trador Ricardo Nascimento que a 
área ganhou cercamento em toda 

Por Celso Alonso
Foto: Arquivo

a sua extensão, mas em virtude 
da ação de vândalos, toda a cerca 
foi furtada, sendo que boa parte, 
adquirida de forma criminosa por 
pessoas dos arredores e até mes-
mo de moradores de Santa Maria.

Na gestão do ex-administrador 
Hugo Gutemberg, enfim foi lan-
çada a pedra fundamental para a 
implantação definitiva do parque 
com a primeira autorização am-
biental para a implantação de in-
fraestrutura na área. A partir des-
se documento foram executadas 
a instalação de dois equipamen-
tos de ginastica, dois Pontos de 
Encontros Comunitários (PEC), 
construção de 5km de calçadão 
compartilhado para caminhada e 
ciclovia, implantação de abrigo 
de ônibus exclusivo e pôr fim, 
foi apresentado para a comuni-
dade o Termo de Referência (do-
cumento que baliza as ações em 
área ambiental), em evento com 
as presenças do secretário geral 
do Instituto Brasília Ambien-
tal (IBRAM), Ricardo Roriz, 
Secretaria de Meio Ambiente e 
aproximadamente 1000 pesso-
as, isso em meados de dezembro 
de 2017. Nesse período tam-
bém aconteceu uma das maiores 
ações no parque, quando foram 
plantadas mais de 8 mil mudas 
de árvores nativas do cerrado 
e mais uma vez, Sassá esteve 
à frente de toda a execução do 
projeto de reflorestamento, con-

tando com o apoio maciço da 
equipe da Administração e dos 
alunos de várias escolas públicas 
da cidade.

Já na atual gestão, com a ad-
ministradora Marileide Romão, 
o parque ecológico voltou a ter 
atenção especial do poder públi-
co. Ao lado de Sassá, a Adminis-
tração Regional está empenhada 
na continuidade das benfeitorias 
no parque. Antes, porém, em 
meados de março deste ano foi 
publicado no Diário Oficial do 
DF, o Plano de Manejo do par-
que, elaborado única e exclu-
sivamente do IBRAN, com su-
gestões da comunidade, ou seja, 
sem apadrinhamento político de 
cunho eleitoreiro. com a aprova-
ção do projeto que abre caminho 
para definir o planejamento com 
base em uso sustentável daquela 
unidade de conservação.

De acordo com levantamento, 
em breve o GDF irá iniciar um 
grande projeto de transformação 
da área em um verdadeiro par-
que ecológico, com a instalação 
de mais Pontos de Encontros 
Comunitários (PEC), construção 
de parquinhos e pista de corri-
da, instalação de lixeiras, etc., 
excluindo de todas as formas in-
tervenção de terceiros no apadri-
nhamento do feito (apropriação 
intelectual indevido por, prin-
cipalmente, parlamentares de 
momento), deixando claro que 

todas as benfeitorias são exclusi-
vas do poder executivo, ou seja, 
obras realizadas pelo GDF.

Enquanto isso, equipes de vo-
luntários continuarão o proces-
so de reflorestamento do local, 
sempre com o apoio da adminis-
tração local. 

Ribeirão Santa Maria

Outro trabalho de manejo 
ambiental realização pelos vo-
luntários, em parceria com a 
Administração Regional, está 
acontecendo às margens do Ri-
beirão Santa Maria, aonde, nos 
últimos quatro anos, já foram 
plantadas mais de 1500 mudas 
de árvores nativas do cerrado de 
várias espécies. De acordo do 
Salvador Gomes, está ação é ne-
cessária devido a necessidade de 
fortalecimento do terreno na sua 
base, evitando assim, principal-
mente as erosões causadas por 
ações do tempo.

No último sábado (28), a Ser-
pajus, Administração Regional 
e demais voluntários intensifi-
caram suas ações às margens do 
ribeirão aonde promoveram o 
plantio de várias espécies de ár-
vores. De acordo com a adminis-
tradora Marileide Romão, a ação 
irá continuar e o órgão estará à 
disposição para auxiliar em to-
das as ações de preservação do 
meio ambiente.



O tal do “ouvi dizer” ou 
“eu estava na reunião 
em que foi disto isto” 

está a cada dia mais forte por 
membros infiltrados no gru-
po político que administra a 
cidade, e que alimenta ainda 
mais a imprensa local que tão 
logo toma ciência dos fatos e 
comprova a sua veracidade, 
torna público os “esquemas” 
jogando um “balde de água 
fria” em tais articulações que 
nada contribuem para o de-
senvolvimento local.

Após a divulgação pelo Jor-
nal Correio de Santa Maria e 
replicada pela imprensa local 
do conteúdo de uma suposta 
reunião do grupo liderando 
pelo “primeiro damo”, em 
que estavam arquitetando a 
queda da atual administradora 
Marileide Romão, programa-
da para acontecer nos próxi-
mos dias e consequentemente 
promover o retorno De um 
ex-administrador ao coman-
do da administração local, 
não soou bem nos ouvidos da 
população e principalmente 
no meio das lideranças locais 
e imediatamente o tal grupo 
político, voltou atrás no seu 
plano, pois não esperava a re-

Por Celso Alonso
Foto: Montagem JSN

Conversas vazadas por membros “confiá-
veis” do alto escalão político de Santa Ma-
ria põe por terra planos politiqueiros de 
querer derrubar Marileide Romão do cargo 
de administradora da Cidade

percussão negativa após o va-
zamento do plano miraculoso, 
bem como das consequências 
da tentativa para o retorno do 
ex-administrador, tendo em 
vista os motivos que levaram 
a sua exoneração, entre os 
quais a acusação de suposto 
assédio sexual feita por uma 
ex-servidora, resultando na 
sua saída da Administração 
Regional  pela “porta dos fun-
dos”, ato assinado pelo gover-
nador Ibaneis Rocha. 

Consequentemente ao recuo 
por parte do grupo, as coisas 
parecem começar a mudar no 
órgão e a dança das cadeiras 
começou. A primeira a ser 
exonerada foi a ex-chefe de 
gabinete, que segundo co-
mentários promoveu um ver-
dadeiro ato vexatório pelos 
corredores da Administração 
Regional, ao chorar intensa-
mente e dizer-se injustiçada 
pela canetada. Ainda segundo 
fontes ligadas ao órgão a au-
torização para a exoneração 
aconteceu por determinação 
da deputada/madrinha de 
Santa Maria, Jaqueline Silva.

Como se não bastasse, co-
menta-se pelos corredores 
da política local que a exo-
neração ocorrida em 02/12, e 
outras que confirmadamente 
acontecerão, é apenas um “te-
atro montado” para esconder o 
que realmente está por vir, ou 

seja, junto com outros nomes 
que já foram sujeridos e re-
provados por vários segmen-
tos locais, serão nomeados no 
gabinete da parlamentar para 
não ficarem de fora do primei-
ro escalão, haja vista que em 
Santa Maria esses nomes não 
possuem espaços para ocupa-
rem a tão sonhada cadeira de 
administrador que almejam e 
que pelo que se comenta, foi 
prometida a esses seres.

Enquanto o grupo que mui-
tos afirma está mais unido a 
cada dia se digladia, Marilei-
de Romão segue seu trabalho 
cada vez mais consolidado a 
frente da Administração Re-
gional de onde não há previ-
são de saída, pelo menos no 
que diz respeito ao desejo das 
lideranças locais que já a in-
titulam como sendo uma das 
melhores administradoras que 
passaram pela cidade.

Marileide caiu nas graças 
das lideranças pelo respeito e 
dedicação que tem com todos 

os seguimentos locais. Sua 
gestão é pautada pelo profis-
sionalismos e atenção aos vá-
rios assuntos relacionados ao 
perfeito funcionamento dos 
equipamentos públicos, lim-
peza e conservação da cidade.

Um dos principais elogios 
feitos a gestão de Marilei-
de é a agilidade dos serviços 
públicos, aonde sempre que 
solicitados são disponibiliza-
dos quase que imediatamente. 
Outra característica é a pro-
ximidade da administradora 
com os moradores, comer-
ciantes e empresários, sempre 
ouvido e debatendo soluções 
para o dia-a-dia da cidade.

A exemplo de algumas pou-
cas gestões do passado, o 
comando de Marileide para 
estar longe de ser interrompi-
da, principalmente no que diz 
respeito ao seu brilhante tra-
balho realizado na cidade.

Como diz um velho/recente 
dito popular: “Aceitem que 
doe menos”.



Cláudia foi a primeira moradora 
do DF diagnosticada com a 

covid-19 e a precisar de UTI da 
rede pública de saúde.

Mantenha os cuidados durante

as comemorações de fim de ano:

• USE MÁSCARA E ÁLCOOL GEL

• LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA

• MANTENHA O DISTANCIAMENTO

• EVITE AGLOMERAÇÕES

CLÁUDIA e ANDRÉ foram o primeiro casal do DF diagnosticado com a covid-19. Para 
ela, foram 45 dias de internação na UTI do HRAN e sequelas que trazem dificuldades 
até hoje. O GDF contratou 3.796 novos profissionais de saúde e disponibilizou 720 
leitos exclusivos. Ninguém ficou sem atendimento. Mas é melhor evitar os riscos da 
doença. Mantenha os cuidados durante as celebrações de fim de ano e tenha mais 
Anos Novos para comemorar.



A Lei Distrital 
5.914 de 2017, 
de autoria do 

deputado Robério Ne-
greiros (PSD), dá prio-
ridade à matrícula em 
rede de ensino privada 
ou pública de crianças e 
adolescentes, cuja mãe 
tenha sido vítima de 
violência doméstica ou 
familiar, definida pela 
Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/ 2006), 
foi regulamentada pelo 
governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB), na última quar-
ta-feira (16) com publi-
cação de Decreto.

Robério parabeniza o gover-
nador Ibaneis pela publicação 
do Decreto Regulamentador.

“O governador Ibaneis en-
tendeu que devemos  priorizar 
o bem-estar de crianças ex-
postas à violência doméstica. 
Temos que garantir o mínimo 
de conforto a esses jovens que 
logo cedo são expostos a uma 
situação extremamente sensí-
vel”, destacou o deputado.

De acordo com a regra pu-
blicada, a comprovação da 
condição abrangida por esta 

Texto e Foto - Ascom
Robério Negreiros

Lei e efetivação de matrícu-
la ou transferência, requer a 
apresentação do boletim de 
ocorrência que formalizou 
a denúncia de violência do-
méstica e familiar, além dos 
documentos exigidos ordina-
riamente para tais fins, bem 
como declaração firmada pela 
genitora que ateste sua condi-
ção especial, sob as penas da 
lei, a qual deve ficar arquiva-
da no estabelecimento de en-
sino, não podendo ser exigido 
qualquer outro documento.

“O governador Ibaneis entendeu que deve-
mos  priorizar o bem-estar de crianças ex-
postas à violência doméstica”, diz Robério 
negreiros sobre lei que assegura prioridade 
em matrícula escolar

O combate à violência con-
tra a mulher no Distrito 
Federal receberá um re-

forço estratégico graças a emenda 
de R$200 mil da deputada federal 
Flávia Arruda. O programa “Jor-
nada Zero Violência contra Mu-
lheres e Meninas” vai fortalecer a 
rede de atendimento, a integração 
das estruturas e a participação ati-
va das lideranças comunitárias.

“O único caminho para dimi-
nuir a violência contra a mulher 
é uma ação integrada e não ape-
nas da segurança pública. É in-
dispensável trabalhar em todas 

Por Letícia Carvalho, G1 DF
       com adaptações JSN
Foto: Dênio Simões

as frentes, da conscientização na 
infância até a punição de agres-
sores e a proteção das vítimas”, 
reforça Flávia Arruda que presi-
de a Comissão Externa de Com-
bate à Violência Contra a Mulher 
na Câmara dos Deputados.

O Jornada Zero vai percor-
rer 33 regiões administrativas 
do DF e entorno até outubro do 
próximo ano. A primeira cidade 
a receber o programa será San-
ta Maria. Em cada edição, lide-
ranças locais serão convidadas a 
conhecer toda a estrutura e par-
ticipar ativamente da divulgação 
das ações, como multiplicado-
res. “A facilitação no acesso aos 
serviços é fundamental para ze-
rar os índices de violência” des-
taca Flávia Arruda.

Na manhã desta terça-
feira (8), o vice-go-
vernador Paco Britto, 

recebeu a visita do presiden-
te do Avante em Valparaíso, 
Marcus Vinícius Mendes Fer-
reira, e dos vereadores eleitos 
pela legenda, Plácido e Jabá.

Durante o encontro, co-

Por Lívio de Araújo memoraram o resultado das 
últimas eleições na cidade 
do Entrono do Distrito Fede-
ral. Nas eleições de 2020, o 
Avante foi o segundo partido 
mais votado em Valparaíso de 
Goiás, contabilizando o total 
de 5.480 votos, ficando atrás 
apenas do MDB, legenda do 
prefeito reeleito, Pábio Mos-
soró.



Para reforçar a arrecada-
ção de cestas especiais 
de Natal que serão en-

tregues às famílias carentes 
do Distrito Federal, a primei-
ra-dama Mayara Noronha Ro-
cha recebeu da Administração 
de Santa Maria vários itens e 
alimentos não perecíveis. Ou-
tros órgãos do GDF também 
participaram do Drive-thru 
Solidário. 

Idealizadora da campanha, 
a primeira-dama destaca que 
a cesta será composta pelos 
itens tradicionais com mais 
quatro produtos. “Estamos 

Texto e Foto - Ascom
Administração de Santa Maria

surpresos que, mesmo neste 
ano de pandemia, a população 
do Distrito Federal continua 
muito solidária. Estamos de 
mãos dadas para mostrar que 
a campanha não é isolada, 
mas que conta com a parti-
cipação de todos: poder Exe-
cutivo e sociedade”, ressalta 
Mayara Noronha Rocha.

As doações podem ser en-
tregues nas 33 administrações 
regionais, na sede da Defesa 
Civil ou em qualquer unidade 
gerida pelo Instituto de Ges-
tão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (Iges-DF) fo-
ram realizadas até dia 11. Nos 
próximos dias uma grande 
ação será feita para entrega a 
população. 

O deputado Robério 
Negreiros (PSD) foi 
reconduzido, com 

23 votos favoráveis, a ocu-
par a Segunda Secretaria da 
Mesa Diretora da Câmara 
Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF) para o biê-
nio 2021-2022 da 8ª legis-
latura. O deputado Agaciel 
Maia (PR) foi eleito como 
suplente.A eleição ocorreu 

Por Letícia Carvalho, G1 DF
       com adaptações JSN
Foto: Dênio Simões

nesta terça-feira (15) e foi 
presidida pelo deputado Ra-
fael Prudente (MDB).

Logo após a aprovação 
como segundo secretário, 
Robério Negreiros prestou 
contas do biênio anterior, 
2019-2020, e agradeceu a 
confiança dos parlamentares 
ao reconduzí-lo à posição 
de “síndico”, responsável 
pelo orçamento, administra-
ção e finanças. O deputado 
parabenizou ainda todos os 
integrantes da Segunda Se-
cretaria que fazem a condu-
ção do setor e cuidam do or-
çamento, da administração 
e das finanças com muito 

zelo e parceria com os de-
mais integrantes da CLDF. 

“A CLDF economizou 
R$100 milhões neste ano 
de 2020, que serão devol-
vidos para o Poder Execu-
tivo, ajudando dessa forma 
a fechar as contas deste pe-
ríodo muito difícil em con-
sequência da crise da epide-
mia do coronavírus. Quero 
lembrar a todos que estou à 
disposição para as questões 
inerentes à administração 
desta Casa. Sinto uma res-
ponsabilidade ainda maior 
ao ser reconduzido. Conte 
verdadeiramente comigo”, 
finalizou Robério. 



Em 2020 a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou 
ações que ajudaram muitas pessoas a seguirem em frente 
durante a pandemia, como é o caso da Renda Temporária para 
Educadores Sociais , que está beneficiando muitos trabalhadores 
voluntários que auxiliam no cotidiano escolar, com uma renda 
no valor de R$ 500,00, enquanto as aulas não retornam. 

Fotografe o QR Code 
e conheça mais ações 
da CLDF.

cl.df.gov.br
LEI 6.579/2020

Para nós, o mais 
importante são 

as pessoas.

RENDA TEMPORÁRIA PARA 
EDUCADORES SOCIAIS

A Polliane dedicou sua vida a ensinar. 
E a Câmara Legislativa do Distrito Federal 

dedicou uma lei a ela.

Polliane Santos
EDUCADORA SOCIAL


