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Texto e Foto - Ascom
Gabinete Robério Negreiros

F

oi aprovada pela Comissão
de Defesa do Consumidor
(CDC) da Câmara Legislativa, na quinta-feira (22), o Projeto de Lei (PL) 1.526 de 2020,
proposto pelo deputado Robério
Negreiros (PSD), que obriga as
revendedoras de veículos usados e
seminovos informar se o veículo é
oriundo de leilão, locadora, recuperado ou salvado de seguradora.
A intenção é assegurar ao consumidor o direito à informação clara
e precisa acerca da procedência
dos veículos colocados à venda.
O descumprimento sujeitará ao
infrator o pagamento de multa de
R$ 3 mil por veículo caso não seja
informada a origem.

Texto e Foto - Victor Cesar
Borges - Agência CLDF

F

oi sancionada pelo governador Ibaneis Rocha
(MDB) nesta sexta-feira
(30) a Lei nº 6.840/20, que possibilita a expedição de medidas
protetivas através da Delegacia Eletrônica enquanto durar o

O deputado Robério Negreiros destaca que o PL 1.526/2020
visa trazer maior segurança para
o consumidor, porque na ausência de informações, é muito comum o comprador ter de efetuar
reparos no veículo em pouco
tempo após a aquisição do bem.
“Essa situação ocorre com tanta
frequência, que a maioria das
seguradoras se nega a segurar
veículos nas condições de leiloado; proveniente de frota de
locadora; recuperado ou salvado, caracterizados por veículos
reparados após perda total, e,
quando o fazem, o valor do seguro é muito mais caro que o
praticado no mercado comum. A
informação da origem do automóvel pretende acabar com essa
prática e tornar as negociações
mais seguras, claras e favoráveis
ao consumidor porque assegura

isolamento social causado pela
pandemia de Covid-19.
A matéria prevê que mulheres, crianças, idosos e pessoas
com deficiência possam registrar Boletim de Ocorrência e
solicitar medidas protetivas de
urgência pelo site da delegacia.
Audiências relativas às denúncias também vão ser realizadas,
preferencialmente, por canais

o direito de escolha diante dos
riscos da negociação”, defende
Robério.
Antes de ir a plenário, o projeto será apreciado pelas comis-

sões de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente
e Turismo (CDESCTMAT).

O autor da Lei, deputado Martins Machado, justifica que o isolamento social vem aumentando os casos de violência violência no
ambiente doméstico e familiar
virtuais ou telefônicos.
Sobre a redação da proposta, a CLDF afirmou que há uma
necessidade de melhorar a acessibilidade do processo durante
a quarentena. “Infelizmente, o
isolamento social em virtude da
Covid-19 trouxe dificuldades
para todas as pessoas. Mas, há

grupos que têm sentido a violência no ambiente doméstico
e familiar, causando fortemente
um efeito negativo tanto no físico e mental provocando vários
danos. Nosso objetivo com a lei
é facilitar a forma de denunciar
essa covardia”, declarou um parlamentar.

Texto - Agência Brasília
Foto - Vladimir Rubinstein

M

ais um espaço público
que, por anos sofreu
com o abandono, será
completamente reformado pelo
Governo do Distrito Federal
(GDF). Por meio de um projeto
da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital (Novacap), a Feira Central de Santa Maria vai
passar por uma obra de reconstrução dos boxes, reforma dos
pisos, além de remodelamento e
organização do espaço. A renovação das feiras permanentes é
uma das propostas da gestão do
governador Ibaneis Rocha.
A Feira Central de Santa
Maria vai contar com 122 boxes distribuídos por setores, de
acordo com o serviço ou tipo de
produto comercializado
Um pórtico para caracterizar
a entrada principal foi projetado,
criando um marco visual complementar à identidade da feira.
A área de 7.244 metros quadrados vai contar com 122 boxes,
com metragens que variam entre
11,40 metros quadrados, 23,52 e
47,77 metros quadrados.
Eles serão distribuídos por setores, de acordo com o serviço ou
tipo de produto comercializado.
“A composição dos 122 boxes foi
inspirada na arquitetura popular,
com variação dos pés-direitos em
três alturas distintas, remetendose a ruelas”, conta a assessora da
Diretoria de Edificações da Novacap, Manuela Rodrigues de Almeida.
Praça de alimentação
A reorganização do espaço
prevê ainda uma praça de alimentação, um palco exclusivo para
eventos culturais, uma brinquedoteca, uma área de descanso e

a disposição de serviços públicos
– como uma agência do Na Hora
e conveniência do Banco de Brasília (BRB) – e privados – caixas
eletrônicos e lotérica. Duas áreas
de concentração de banheiros,
separados por gênero e adaptados para pessoas com deficiência,
também estão projetadas para evitar a necessidade de grandes deslocamentos pelos frequentadores.
“Eu, que estou no ramo há
quase três décadas, aposto nessa
obra para trazer de volta o conceito da feira, impulsionando o
meu e outros negócios que temos por aqui”Jorge Alexandre
da Silva, 67 anos, presidente da

Associação de Feirantes e Empreendedores da feira
O projeto foi apresentado aos
feirantes na semana passada e
aguarda dotação orçamentária
para que a obra seja licitada. A estimativa de investimentos é de R$
6 milhões em uma obra que vai
beneficiar cerca de 400 feirantes e
trabalhadores – e milhares de moradores de Santa Maria e região.
Foi ao longo de 27 anos que
Jorge Alexandre da Silva, 67
anos, acompanhou o desenvolvimento do espaço. Atual presidente da Associação de Feirantes
e Empreendedores da Feira Central de Santa Maria, o feirante se

diz animado com o resgate do
conceito “Eu, que estou no ramo
há quase três décadas, aposto
nessa obra para trazer de volta o
conceito da feira, impulsionando
o meu e outros negócios que temos por aqui”.
Administradora regional de
Santa Maria, Marileide Romão
lamenta que a falta de infraestrutura tenha fechado metade dos
boxes e desvirtuado o propósito do espaço. “Hoje temos só o
nome de feira. Com a reforma,
teremos um espaço que vai trazer retorno para os feirantes e
opções de serviços para os moradores”, aposta a administradora.

Com informações da Agência Brasília

com as novas unidades serão
Sol Nascente, Santa Maria e Cidade Estrutural. As construções
serão financiadas pelo Fundo
dos Direitos da Criança e do
Adolescente do DF (FDCA).
Os novos equipamentos
sociais vão contar com espaço
planejado, especialmente para
desenvolver as atividades de
atendimento. Terão ainda par-

que recreativo de areia, salas
próprias para conselheiros tutelares, salas e banheiros com
acessibilidade, além de sala
de reunião e estacionamento.
Segundo informações, a
nova sede de Santa Maria poderá ser implantada no Residencial Porto Rico e atenderá
os moradores da região e do
Residencial Santa Maria.

D

e acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania e o Conselho
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CDCA), serão
construídas três unidades ao
custo de R$ 3 milhões.
As cidades beneficiadas

Por Celso Alonso
Foto: Arquivo

Q

uem não ouviu falar
do “popular voz ativa” ou “líder comunitário interpessoal”, ou até
mesmo conhece a luta desse
popular líder comunitário que
conquistou Santa Maria pela
simplicidade, humildade e
sinceridade em suas palavras,
porém insistente nas suas
reivindicações, que ainda se
destaca como sendo uma das
maiores vozes da comunidade
junto aos poderes políticos do
Distrito Federal. Pois bem, há
alguns dias esse popular líder
comunitário trocou o conforto do seu lar por um leito de
hospital devido ter sito infectado pelo covid-19. A infecção foi identificada no ultimo
dia 06/04 e informada pelo
próprio líder em suas redes
sociais. De lá para cá, ele está
em uma árdua luta pela sua
recuperação.
As últimas informações,
obtidas da família, na última quarta-feira (28), o líder
comunitário “permanece em
estado grave, com leve piora,
tendo em vista não fazer necessidades fisiológicas por 9
dias. Além disso, os Leucócitos e PCR estão diminuindo.
Ainda de acordo com a família, ele ainda apresentou quadro elevado febre e os familiares esperam que acorde nos
próximos dias.
Apesar da situação ser bastante delicada, todos seguem

confiantes de que ele irá superar o momento e voltar a fazer
o que mais gosta, que é o de
exercer o papel de liderança
comunitária de Santa Maria e
Cidade Ocidental.
Quem é o
“Fonseca de Santa Maria”
Casado pela segunda vez,
Francisco de Assis Fonseca é servidor aposentado da
Secretaria de Educação do
Distrito Federal, pai e avó.
Pioneiro em Santa Maria,
ele ganhou notoriedade ao
reivindicar melhorias para
a quadra que morava (QR
307). Mas, vendo que outras
reivindicações da população só aumentavam, decidiu
romper as fronteiras da QR
304, decidindo lutar, também, por outras regiões da
cidade. Uma das suas maiores lutas é em relação a regularização fundiária das 13
quadras da cidade que “entra
e sai governos, as coisas não

saem do papel”.
Fonseca ainda foi o precursor das cobranças para o
asfaltamento da Vicinal 371
que liga a cidade à DF 290,
passando pelo residencial Total Ville. Sempre em reuniões
com autoridades do governo,
Fonseca com muita autoridade, exercia o seu papel de liderança e cobrava desses, entre outras reivindicações dos
moradores. Se destaca ainda a
instalação do semáforo no balão de acesso ao Novo Gama.
Em ambas, ao ter as benfeitorias concluídas, politiqueiros
da cidade se aproveitaram
dessas para tirar vantagens
pelo ato e sequer lembraram
que as lutas começaram por
iniciativa do líder comunitário. Foram dele ainda as primeiras reivindicações pela
instalação dos redutores de
velocidade nas Avenidas Santa Maria (em frente ao Centro
Olímpico) e Alagados (em
frente à praça central e Caixa
Econômica).

Para alguns, Fonseca é um
líder “folclórico”, mas para
a maioria é um dos únicos
que lutam pelo bem-estar dos
moradores de Santa Maria,
além de demonstrar amor incondicional pela cidade. Foi
dele o projeto de criação da
bandeira de Santa Maria, que
sempre fez questão de empunhar em quase todos os eventos que participou. “Ele sim é
um líder nato que doa o seu
sangue por toda a população.
Espero que se recupere e volte a lutar por nós, fazendo o
que muitos não fazem, mas
querem levar vantagens”, relatou a dona de casa e amiga
Maria da Gloria.
Fonseca sempre quis fazer
mais pela cidade, mas como
ele mesmo diz, “um líder tem
suas limitações e não pode ir
muito além das reivindicações”. Por tanto, sempre teve
o desejo de se tornar administrador, vontade que sabia
estar distante. Porém, sempre
que havia a oportunidade, colocava o seu nome a disposição para uma eventual sabatina. Talvez por isso é que era
chamado de folclórico.
Recentemente foi pai mais
uma vez, estava muito feliz e
exibia seu mais novo herdeiro para todos, mas o destino
lhe pregou mais uma peça
e o afastou, momentaneamente, da família, coisa que
vai tirar de letra. Em breve
o nosso “Fonsequinha de
Santa Maria” estará de volta lutando pelo bem-estar de
Santa Maria.

Por Celso Alonso
Foto - SantaOnline

N

a próxima quarta-feira
(05/05), será comemorado o Dia Nacional do
Líder Comunitário, mas será que
você realmente o que é ser um
líder comunitário e o seu papal
na sociedade.
Alguns pensam que o papel
do líder comunitário é só reivindicar do poder público as melhorias para a comunidade. Outros
acham que ele representa uma
espécie de clube da bolinha, que
cuida do lazer para uns poucos
que querem se dar bem as custas
das benesses do governo.
Existem ainda os que entendem que um líder atua como
sendo um cabo eleitoral. Ou
seja, solicita melhorias e devolve em troca de “favores” a
ajuda recebida (coisa que acontece na nossa cidade com muita frequência), que são pagos
na próxima eleição através da
campanha em favor do “benfeitor” ou dos candidatos indicados por ele.
Na realidade existem vários tipos de lideranças, entre
os exemplos podemos destacar
os que são LÍDERES CIDADÃOS e os LÍDERES COISAS
que podem ser definidos das
seguintes formas:
O Líder Cidadão, que se
destaca pela forma de organização que implementa na comunidade, buscando sempre
criar um nível de consciência
crítica junto a população, para
que ela cobre seus direitos,
dentro de um planejamento
feito de forma coletiva, vendo os problemas, analisando e
agindo com a população, junto
à quem de direito para resolver
o problema. Enfim, é uma pessoa que pensa.Ele faz questão
que as pessoas participem e

que nasçam novas lideranças,
capazes de ampliar a ação da
comunidade, no campo das reivindicações estruturais, das artes e da cultura.
O Líder Coisa, se destaca
pelo individualismo, eu fiz, eu
sou, eu faço ele não se adapta
as organizações comunitárias,
até porque não acredita nele
mesmo como indivíduo capaz
e nem no povo. Tudo o que
faz é em troca de recompensa.
É o tipo de liderança que mais
se encontra em Santa Maria, a
exemplo das demais cidades.
As atuações dos líderes comunitários, atores sociais que
trabalham sem remuneração
em prol da comunidade, são
destacadas e valorizadas pelo
presidente da Analc “Somos
parlamentares sem mandato”,
afirma. Com várias décadas
de atuação, lamenta que a falta de condições e os entraves
que o líder encontra para poder
atuar em prol da comunidade.
Ele ainda assegura que os líderes comunitários atuam no
caminho do bem e não podem
desempenhar mais devido os
entraves encontrados pelo caminho.
Ele lamenta ainda ao que
chama de maldosas, as insinuações de muitos que não conhe-

cem o trabalho de um líder. “O
líder muitas vezes acaba sendo
o saco de pancada do povo.
Muitos acham que ele tem o
poder de resolver muita coisa.
A gente reivindica, mas é difícil ser atendido pelo poder por
quem de direito”.
Portanto, o verdadeiro líder
comunitário, promove sua comunidade, faz as pessoas sentirem que estão no centro e não
na periferia dos planos, e cada
um sente que faz a diferença
para o sucesso da organização
da sua comunidade. Quando
isso acontece, as pessoas se
sentem valorizadas e isso dá
um novo sentido ao seu ego;
e o comunitário se sente realizado por mais um dia árduo de
trabalho sem remuneração.
O verdadeiro líder comunitário tem tato com as pessoas e
sabe conquistar cada uma delas,
mesmo que leve certo tempo.
Aquele que é líder verdadeiramente conhece suas próprias
fraquezas, mas não se deixa
abater por nenhuma delas. A
humildade é sua marca. Ele segue seu caminho, cumpre o seu
papel com amor e simplicidade
e leva ao topo todos os que ouvem e seguem seus conselhos.
Os líderes comunitários atuam
em diferentes regiões, fortale-

cendo projetos e propostas que
valorizam a sociedade, mas
prioriza sua comunidade, pois
nossa história é tecida com carinho e desejo de mudar as condições de vida das pessoas.
Agora fica o desafio, que
levante as mãos os “Líderes
Comunitários” de Santa Maria
que se encaixam perfeitamente
no que acabei de escrever. Se
conseguirmos identificar meia
dúzia, além dos que estão na
lista abaixo eu retiro o que disse e calo a minha boca. Não
confundam, falei lideres comunitários e não políticos, empresariais, puxa-sacos e afins.
Na próxima quarta-feira (5),
será comemorado o dia desses
guerreiros, que com poucos ou
sem nenhum recurso vão à luta
em prol de defender suas comunidades. Parabéns Raimundo Rocha, Fonseca de Santa
Maria, Ilço Firmino, Salvador
Gomes, Izilda, Maria do Amparo, Valcedi Ficha Limpa,
Flavinha do Povão, Salveci dos
Santos, José das Placas, Zezinho Macena, Mariazinha, Alã,
Samuka, Antônio das Batatas,
Cezinha do Futebol, Demerval,
Fabrício, Tio Fernando, Eurides Brutão, Heraldo Cabral,
dona Isa, Ivete Figueira, Joana
D’arc, Jorge Alexandre, Perpétua, Marlenor Paraíba, Nathan
Rodrigues, Luiz HT, Nogueira,
Paulo Paracatu, Pedro Rodrigues, Marileide Romão, Margarida, Palhaço Paçoca, Sassá,
Terezinha Porto Rico e Terezinha dos Idosos. Em nome desses parabenizar os demais que
muito fazem ou fizeram pelo
bem-estar da nossa querida
Santa Maria.
Só lembrando, ser líder não
é se auto reconhecer como tal
e sim ser reconhecido pela sociedade, bem como fazer o bem
por amor e não por recompensa, coisa para poucos.

Fonte e Foto Jornal O Grito

N

a tarde dessa quarta-feira (28/04) foi divulgado
pelo Governo de Cidade
Ocidental, as obras de recapeamento da GO-521, região administrativa no final da Super Quadra 19. O vídeo com imagens
das obras foi apresentado pelo
Secretário Municipal de Governador do Goiás, Ronaldo Caiado
solicitou o recapeamento desde
a antiga garagem da Anapolina,
até o Jardim ABC.
A pista que atende uma grande demanda de carros estava necessitando de manutenção, e as
obras estão sendo monitoradas

Texto e Foto - Ascom de Valparaíso / Marcelo Carlos e
Aline Freitas

N

a manhã desta sexta-feira (23/04), a Secretaria Municipal de
Ação Social e Cidadania e a
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, em parceria com
a Central Única das Favelas
– CUFA-DF/GO, realizaram
ação solidária que contemplou
aproximadamente 100 famílias
e, incluídas nessas, a classe artística do município de Valparaiso de Goiás, em situação de
vulnerabilidade decorrente da
pandemia do Covid-19.
Os diretores das respecti-

pelo Superintendente Municipal
de Trânsito, Marcelo Cavalcante, e Doutor Marco Aurélio, Secretário de Segurança Pública.
Marcelo Cavalcante solicitou
aos moradores de Cidade Ocidental que colaborassem com os
desvios feitos pelas obras, para
não atrapalhar os trabalhadores
locais, e tumultuar o trânsito.
As obras estão sendo realizadas pelo Governo Estadual, pois
a via só pode receber manutenção completa pelo Governo de
Goiás. A pista que não estava
adequada para o trânsito agora
recebe um asfalto de qualidade
superior, fato que beneficia os
moradores de Cidade Ocidental,
e demais cidades que passam
pela pista.

vas secretarias, Márcio Mello
e Luanda Gabriela, fizeram
uma força tarefa e cadastraram mais de 80 famílias que
se manifestaram necessitadas
nesse último mês. Todas receberão a doação de cestas de
alimentos.
Contudo, o trabalho solidário continuará sendo promovido na cidade. As entregas deverão ser feitas nos
bairros valparaisenses onde
existe maior incidência de
pessoas em situação de vulnerabilidade social, através
das unidades de ambas secretarias que, seguirão contando
com as doações enviadas pela
CUFA, que tem como representante e líder comunitário o

coordenador regional Augusto César, fundador do Bloco
Afro Rum Black.
No ano passado, a entidade
atendeu cerca de 1,3 milhões
de famílias, impactando mais

de 5,5 milhões de pessoas,
entregando quase 20 toneladas de alimentos e mobilizando quase R$ 170 milhões, em
mais de 5 mil favelas de todo
o Brasil.

Texto e Foto - Celso Alonso

U

ma das principais promessas de campanha do
atual prefeito de Novo
Gama, município do entorno sul
do DF, a Secretaria Municipal de
Segurança Pública, vem mostrado efetividade e devolvendo aos
munícipes a sensação de segurança, principalmente nos bairros mais carentes.
A iniciativa de criação da
pasta foi apoiada por autoridades, associações e entidades de
classe do município, e defendida na Câmara de Vereadores,
quando da chegada do projeto
do executivo até a sua aprovação
por unanimidade.
Entre as atribuições da Secretaria estão a de gerenciar a
Guarda Civil Municipal, com
objetivo de oferecer melhor suporte às Polícias Militar e Civil e
coordenar o Gabinete de Gestão
Integrada Municipal (GGIM),
atuando em todo município.
A justificativa para a implantação da Secretaria era de transformá-la numa pasta exclusiva e
definitiva de segurança pública,
retirando do gabinete do prefeito
municipal, através da Secretaria
de Governo a responsabilidade
pela segurança pública, deixando a especialidade sob a exclusividade de uma pasta específica.
O escolhido para ocupar a
vaga foi o “Sargento Jesson”,
que de acordo com informações
acumulará ainda o comando
dos gabinetes de Defesa Civil
e GGIM do município, além de
em breve, a fiscalização de trânsito que poderá ser desmembrada da Secretaria de Transportes.
Sargento da reserva da Polícia Militar do Estado de Goiás,
onde atuou 31 anos, Jesson Rodrigues Ferreira, 56 anos, é casado, pai e avó, tem três filhos e
três netos, além de ser morador
do município há 32 anos. É especialista em segurança pública e “conhecedor de cada rua

do município”. Ele ainda foi
um dos principais apoiadores
da campanha do atual prefeito.
Para o secretário, a intensão
da pasta e mostrar resultados
positivos imediatos para população. “Recebemos do prefeito Carlinhos do Mangão a
missão de melhorar a segurança pública do município. Para
tanto, estamos reformulando a
maneira de atuação da Guarda
Civil Municipal, principalmente na capacitação e valorizando
do profissional dentro das suas
funções, para a partir de então,
colocar um profissional pronto
e capacitado para atuar na segurança pública do município.
Um dos nossos objetivos é extinguir o conceito popular de
que o GCM atua tão somente
na guarda do patrimônio, mostrando a sua real função que é a
de garantir, também, a segurança dos munícipes em parceria
com os demais órgãos de segurança do estado”, disse.
De acordo com ele, houve
uma evolução nos últimos 30
anos, principalmente em relação a PMGO em questão equipamentos e salário, porém não
houve aumento de efetivo o
que afetou diretamente na segurança pública. “Com a criação das Guardas Municipais a
sensação de segurança melhorou, mas é preciso ainda mais.

Assim, com a implantação das
Secretarias de Segurança, acredito que haverá melhor aproveitamento das estratégias e
ações das forças de segurança nos municípios e em Novo
Gama não será diferente, pois
temos o foco voltado especificamente para a área”, pontuou.
Algumas medidas imediatas
já estão sendo adotadas pela
Secretaria, entre as quais a criação da Guarda Municipal Rural, que será um departamento
integrado na GCM, além da
aquisição e recuperação de veículos. “Desde que assumimos,
já estamos com 8 veículos em
operação e na ultima semana
recebemos da Prefeitura mais

um em condições, ou seja, a
partir dos próximos dias teremos 9 veículos patrulhando,
aonde poderemos incrementar
o policiamento preventivo nas
ruas do município”, afirmou.
Atualmente são 92 GCM capacitados para operações preventivas de segurança, sendo
47 desses com armamento, de
um total de 192 Guardas Municipais. A expectativa, segundo
o secretário é capacitar mais
50 guardas nos próximos dias,
aumentando esse numero para
97 agentes aptos e armados nas
ruas. O secretário afirmou que
a intensão é de capacitar dos os
GCM até o final do ano.
Trânsito
De acordo com o secretário,
estão em estudos a sinalização
vertical e horizontal, além de
mudanças do trajeto nas principais ruas e avenidas. A partir de
então começará a fiscalização de
transporte. “Primeiramente estamos organizando o trânsito para
a partir de então começarmos
com campanhas educativas e de
fiscalização. Para tanto, a fiscalização só poderá ser implantada a
partir da criação do pátio municipal, ainda sem área definida”,
pontuou.
O secretário pontuou ainda
que a Defesa Civil será de competência da Secretaria Municipal
de Segurança Pública, aonde ele
ocupará ainda a função de coordenador do órgão. “Com isso, o
que se refere a segurança pública
está sendo centralizado em uma
única pasta.”
Para finalizar o secretário
comunicou que já está em estudos diversas operações a serem
realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública,
em parceria com a PMGO, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,
entre outros órgãos estaduais e
municipais, a fim de garantir a
segurança em Novo Gama.

Mais de 200 obras que
geram 30 mil empregos.
O GDF não para.
Mesmo durante a pandemia, o GDF segue com mais de 200 obras
em todo o Distrito Federal. São melhorias na mobilidade urbana,
na qualiﬁcação de trabalhadores para o mercado de trabalho e na
infraestrutura de saúde. Essas obras geram empregos e movimentam
a economia. É um compromisso permanente de continuar cuidando
das nossas cidades e da nossa gente.

Nova Escola Técnica de Brazlândia,
com qualiﬁcação proﬁssional para até 2
mil alunos.

Túnel de Taguatinga:
1.700 empregos e trânsito melhor para
135 mil motoristas.

8,2 km de asfalto novo
na DF-001, em Brazlândia,
que ainda será duplicado.

2 novos postos do SAMU,
na Asa Norte e em Taguatinga,
e mais 2 em construção.

Último viaduto da Saída Norte
quase pronto.

Asfalto de qualidade,
novos meios-ﬁos e mudas
de ipê na EPIG.

