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Maria (RAXII).
A prestação de contas é fundamental para a

transparência e divulgação efetiva dos trabalhos e das
ações da Administração Regional de Santa Maria e do

Governo do DIstrito Federal.  

ASCOM/ADM
SANTA MARIA

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Jornalista responsável:
Elisson Ferreira Freire

DRT 8200/DF

INFORMATIVO nº
7/2020



MARILEIDE
ROMÃO
Administradora
Regional de 
Santa Maria

1 9/ 1 0
ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Palavra da Administração
Estamos nos aproximando do Natal e faço questão de
lembrar a todos da importância do projeto NOSSO
NATAL 2020, com a colaboração de todos, vamos poder
colocar alimento na mesa das pessoas mais carentes
nesse fim de ano tão sofrido por conta da pandemia.
Parabenizo o governador Ibaneis Rocha e a primeira-
dama Mayara Noronha por esse projeto grandioso e
tenho certeza que a população de Santa Maria irá
apoiar. Tivemos muitos trabalhos nos últimos dias e
continuamos nas ruas ouvindo a população.
Acompanhe nossos trabalhos em mais essa edição do
nosso informativo."
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Com a missão de levar mais informação à população, Santa Maria recebe a "Exposição Mulher", na
sede da Administração Regional. O projeto busca identificar os cinco tipos de violência existentes e
que devem ser exterminadas com rigor. O intuito é mostrar o quanto a mulher é vitima do ódio
irracional do homem com maus tratos que causam danos físicos, morais e  psicológicos, podendo
levar até a morte. 
A mostra retrata a violência contra mulher no âmbito familiar, além de alertar a sociedade de que a
violência está presente no mundo inteiro e as conseqüências dessas brutalidades. “A violência
contra a mulher é um problema social e precisa ser coibido e enfrentado tanto pelo poder público
quanto pela sociedade”, destaca o fotógrafo Salveci dos Santos, idealizador do projeto.
A exposição estará no Hall de entrada da Administração Regional de Santa Maria até o dia 4 de
dezembro, é gratuita, e segue todas recomendações no combate ao coronavírus. 
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Projeto fica até o dia 4 de dezembro e alerta contra violência da mulher
"Exposição Mulher" na Sede da Administração
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A Administração Regional de Santa Maria promoveu encontro com a Associação de Moradores da
Vila DVO. Os diretores Daniel Rocha e Vilmar Rosa solicitaram melhorias para o local e resolução de
demandas em áreas da Vila. A Deputada Jaqueline Silva (PTB) acompanhou os pedidos e elogiou os
trabalhos coletivos realizados pelos moradores.

A Administradora Marileide Romão apresentou as intervenções realizadas pela Administração nos
últimos meses em toda a extensão do DVO, incluindo a nova pintura da sede de moradores que está
em execução através de doações realizadas para a associação e mão-de-obra da Administração. 

A meta é realizar processos e viabilidade para reformas da quadra de esportes, melhoria na
iluminação das ruas e becos, obras no antigo posto policial e outras alterações. A Deputada
Jaqueline Silva se colocou à disposição na busca por recursos para obras e projetos no
local.."Tenho certeza que com o apoio da Deputada Jaqueline e do governador Ibaneis Rocha
vamos transformar os equipamentos públicos da Vila DVO", afirmou Marileide Romão.

A Deputada Jaqueline Silva parabenizou o empenho dos servidores da Administração Regional de
Santa Maria e as mudanças realizadas na área. "Observamos as mudanças que estão sendo
realizadas e queremos buscar mais resultados para a população da Vila DVO que faz parte de Santa
Maria", destacou Jaqueline Silva. 

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Visita teve prestação de contas, sugestões e pedidos de melhorias para o local
Vila DVO recebe Administração Regional



Quer acompanhar nosso
trabalho?

@AdmSantaMaria

Já visitou nosso facebook?

facebook.com/admsantamaria

Clique aqui!

Você sabia que os serviços da 
Administração já estão no App e-GDF?

Basta acessar o
serviço e-CIDADES

e enviar a
demanda na

palma da sua mão.

Confira agora mesmo o manual de instruções do e-GDF.
ou no site oficial SantaMaria.df.gov.br
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https://www.facebook.com/admsantamaria
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Vai até 13 de dezembro, o prazo para
inscrições de interessados em obter
vaga em uma das unidades escolares da
Secretaria de Educação do Distrito
Federal (SEEDF). Durante esse período,
as inscrições devem ser feitas pelo site
da SEEDF. 

As inscrições para o ano letivo de 2021
são para novos estudantes de educação
infantil, ensino fundamental e ensino
médio.
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Inscrições vão até o dia 13 de dezembro para novos estudantes
Matrículas para rede de ensino do DF continuam

Para se inscrever,
 clique aqui!

Empate contra Legião garante retorno à elite do Candangão do time profissional
"Santinha" a um passo da Primeira Divisão do DF

Após a vitória por 1 x 0 sobre o Legião, na partida de ida
das semifinais da Segunda Divisão do DF, realizada no
último domingo (29), o Santa Maria  está bem próximo
do acesso para a elite do Candangão. 

Com o triunfo a a vantagem da melhor campanha na
primeira fase, o "Santinha" pode até perder por um gol
de diferença que garante o acesso para o Candangão
2021. 

Ao Legião, resta apenas a vitória por dois ou mais gols
para chegar à decisão da Segundinha 2020. A partida da
volta das semifinais acontece nesta quarta-feira (02), às
15h30, no estádio Serra do Lago, em Luziânia/GO, com
portões fechados.

https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/reg_nova/aviso_regular.php
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/reg_nova/aviso_regular.php
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/reg_nova/aviso_regular.php
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/reg_nova/aviso_regular.php
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Desde o último dia 23 de novembro, os passageiros de ônibus de Santa Maria contam com
mais opções de deslocamento. Atendendo a solicitação dos moradores da região, a
Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) criou a linha 251.6, alterou os itinerários
das linhas 251.7 e 251.8 e aumentou a quantidade de horários das linhas 020.2 e 3308. 

Nova linha

A Linha 251.6, que fará o percurso Terminal do BRT/Av. Alagados/Santos
Dumont/Rodoviária do Gama, proporcionará uma ligação mais rápida entre o Residencial
Santos Dumont e a área central do Gama, sem ter que percorrer toda a extensão dos
setores Oeste e Leste. A oferta será de 26 viagens nos dias úteis e 12 aos sábados.

Alterações de rotas

Linha 251.7 – Terminal BRT/Av. Alagados/Gama (Setores Sul e Oeste)/Rodoviária do
Gama: passará a atender somente os setores Sul e Oeste e a Rodoviária do Gama.

Linha 251.8 – Terminal BRT/Av. Alagados/Gama (Setor Leste)/Rodoviária do Gama:
passará a atender somente o Setor Leste e a Rodoviária do Gama. 

Novos horários

Linha 020.2 – Santa Maria (Residencial Santos Dumont)/Gama Leste-Oeste-Sul: ganhará
viagens aos domingos para atender quem reside nas proximidades da Avenida Santa
Maria e quer se deslocar para o Gama.

Linha 3308 – Terminal do BRT/Av. Alagados/DF 290/Porto Seco: ganhará viagens para
atender os passageiros do Polo JK que trabalham aos domingos e feriados. A linha
também vai operar com mais horários aos sábados e nos dias úteis.

NOVIDADES NO TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARIA
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Os agentes da Defesa Civil do DF, Gabriella Soares e Marcos Alves estiveram no último dia 19 de
novembro, em Santa Maria. Juntamente com a Administradora Regional Marileide Romão, eles
foram em alguns pontos da cidade para acompanharem a situação dos locais após a forte chuva
que caiu na cidade naquela noite. A comitiva passou pelos condomínio Porto Rico, Vila dos
Carroceiros, 517 Norte de Santa Maria e Residencial Santa Maria. Após a visita um relatório será
feito para mapear e criar ações para atender e proteger os moradores que estão em zonas de
vulnerabilidades. 
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Defesa Civil realiza inspeção de segurança na cidade
Intenção é maper e criar ações para proteger moradores em zonas vulneráveis

PRF apresenta projetos para desafogar trânsito
Sugestões serão analisadas para melhorias das vias de acesso e saída da cidade

A administradora Marileide Romão esteve na sede da
PRF (Polícia Rodoviária Federal) para conhecer os
projetos e sugestões de melhorias para desafogar o
trânsito na BR-040, via de acesso à Santa Maria e
Entorno Sul, que nos horários de pico chegam a
gerar congestionamentos quilométricos nos dois
sentidos da via. 

Estiveram presentes as equipes da PRF, Direcional
Engenharia, VIA 040, Professor Júlio César,
representante do Total Ville, o empresário Ceará do
Povo e Georgeano Trigueiro, representando a
deputada Jaqueline Silva (PTB). 
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No último dia 25 de novembro, a Administração Regional de Santa Maria recebeu a reunião do
CONSEG-DF (Conselho Comunitário de Segurança Pública). O encontro contou com a participação
da comunidade, lideranças e moradores de Santa Maria e condomínios Total Ville, Santos Dumont,
Porto Rico e Vila dos Carroceiros. Além do presidente do Conseg, Fernando Gomes, estiveram
presentes: a administradora Marileide Romão, representantes da PCDF, PMDF, DF LEGAL e
Ouvidoria da Administração Regional, representada pelo servidor Bruno Carvalho.

Na pauta, foram discutidos vários pontos com sugestões e observações de situações que envolvem
a segurança pública direta ou indiretamente em Santa Maria. Quadras específicas da cidade
receberão atenção maior por parte da PMDF e a PCDF para melhores soluções no combate a
criminalidade.

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) são canais de participação popular que tratam
de assuntos ligados à segurança pública. São de caráter consultivo, sem fins lucrativos e de
cooperação voluntária, e atuam como espaços para discussão e análise de problemas que
impactam essa área. Também auxiliam os órgãos de segurança pública no monitoramento, na
avaliação e na gestão dos resultados alcançados. 

Portanto, os Consegs ajudam a integrar as comunidades locais aos órgãos de segurança por
intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF)..As demandas
apresentadas durante a reunião foram levadas aos órgãos de segurança pública, como os batalhões
e as delegacias de área e a própria SSP/DF. 
Na oportunidade Marileide Romão solicitou uma reunião com o CONSEG na VILA DVO, para ouvir as
demandas dos moradores da região.
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Administração recebe reunião do CONSEG
Conselho de Segurança discute ações integradas no combate a criminalidade
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Mais um importante passo foi dado para avanço do processo de construção e obras do novo Parque
Ecológico de Santa Maria. O Diário Oficial do Distrito Federal de 27 de novembro, foi publicado o
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO para a contratação de empresa para execução de obras de
implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria, contemplando: Parque Infantil;
Ponto de Encontro Comunitário (PEC); Quadra de Areia; Quadra Poliesportiva; Pergolados; Pista de
Cooper e Mobiliários Urbanos. A licitação será conduzida pela TERRACAP e abertura dos envelopes
tem previsão para ser realizado no dia 22 de dezembro. O Parque Ecológico de Santa Maria é uma
demanda antiga da população. Para realização de projetos e execução da obra, contará com emenda
da Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB).
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"Faça a diferença!
Plante uma árvore" 

em Santa Maria

Aviso de licitação do Parque Ecológico é publicado no DODF
Processo conduzido pela Terracap prevê equipamentos públicos para população

Clique e veja o vídeoConfira:

 Dezenas de plantas nativas foram
plantadas, para a arborização das

margens do córrego do Rio Ribeirão em
Santa Maria por servidores da

Administração Regional e pela população
no último sábado (28)  

https://www.instagram.com/p/CHdzguKJyfZ/
https://www.instagram.com/p/CHdzguKJyfZ/
https://www.instagram.com/p/CHdzguKJyfZ/
https://www.instagram.com/p/CHdzguKJyfZ/
https://www.instagram.com/p/CHdzguKJyfZ/
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Em três dias, o programa Sua Vida Vale Muito realizou 2.146 atendimentos de saúde e do Na Hora,
durante a 6ª edição, em Santa Maria. A ação itinerante ocorreu em uma estrutura montada pela
Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), na administração da cidade, na Quadra Central 1. 
No local, a população também contou com a Feira de Afroempreendedorismo, oficinas e atividades
culturais que marcaram o Mês da Consciência Negra. “Para nós, foi uma alegria atender a população
de Santa Maria, que nos acolheu de braços abertos. Essa sensação é que nos motiva a levar os
serviços da Sejus para mais cidades do Distrito Federal e atender cada vez mais pessoas, ainda
mais por estarmos em um momento tão difícil por causa da pandemia”, afirma a secretária, Marcela
Passamani. 

Além dos serviços médicos, psicológicos, nutricionais, sociais e de outros profissionais
voluntários, a 6ª edição do programa ofereceu oficinas de turbante, percussão, grafite, tranças, arte,
cultura popular, apresentação de orquestra sinfônica, dança afro e tambor criolo, que fizeram parte
do cronograma de atividades em referência ao Mês da Consciência Negra. 

Para a dona de casa, Rosilda Carneiro, 56 anos, o programa é sinônimo de acolhimento. “Estou
muito feliz, e só tenho a agradecer por esse programa estar em nossa cidade. Quero agradecer a
cada um dos envolvidos que compartilharam atenção, cuidado e amor com a nossa população
durante os atendimentos”, afirma a moradora que teve consulta psicológica e médica. A próxima
edição do programa já tem data e hora marcada, será na Rodoviária do Plano Piloto, nos dias 10, 11
e 12 de dezembro. O roteiro com a programação completa de serviços e atividades será divulgado
em breve pela Secretaria.de Justiça. ( Por Sejus/DF)

Programa da SEJUS atendeu população durante três dias de evento
"Sua vida vale muito" atende mais de 2 mil pessoas
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GIR
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por Santa Maria

Teve corte de cabelo de
graça para a comunidade.

Seguindo todos os
protocolocos no combate

ao coronavírus.

Apresentações culturais com
recomendações no combate

à covid, também foram
realizadas no evento "Sua

Vida Vale Muito" promovida
pela Secretária de Justiça do

DF.

Administradora,
Marileide Romão, e

Secretária de Justiça,
Marcela Passamani

acompanharam programa
em Santa Maria

Especial- "Sua vida vale muito"



Obras e reparos pela cidade
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Salão Comunitário DVO

Tapa-buraco - AV. Alagados

Retirada de entulhos
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Obras e reparos pela cidade

A Administração Regional com material doado
pelas empresas Mistercryl , Rota materiais de
Construcão e  Central Ferragens está reformando
e revitalizando as paradas de ônibus em Santa
Maria. Nelas, grafiteiros da cidade alertam, através
da arte, para a proteção da natureza e da
biodiversidade. "Esse projeto transforma os
pontos de ônibus garantindo mais conforto e
segurança para os usuários, principamente em
tempos de coronavírus com a limpeza e proteção
desses locais", destaca a administradora Regional
Marileide Romão.
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Revitalização pontos de ônibus



O Natal está chegando e, pensando naqueles que não têm
oportunidade de ter uma ceia, lançamos a campanha Nosso
Natal 2020 com o objetivo de arrecadar cestas especiais de

Natal e levarmos carinho e esperança para milhares de
famílias em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. 

Contamos com a sua doação entre os dias 11 de novembro e
11 de dezembro nas Administrações Regionais e na sede da

Defesa Civil (SIA Trecho 6, Lotes 25-35, Edifício Excellence
Business Center).

Vamos juntos fazer o Natal do DF um dia de amor,
solidariedade e boas memórias.

Nosso Natal 2020 realiza arrecadação de cestas
Doações podem ser feitas na Sede da Administração Regional de Santa Maria

Doações em Santa Maria:
ADMINISTRAÇÃO

REGIONAL
 DE SANTA MARIA
Quadra Central 1


