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Ficha técnica

Este Informativo, é elaborado pela Assessoria de
Comunicação da Administração de Santa Maria com base
nas ações realizadas na Região Administrativa de Santa

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.  
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Palavra da Administração
Realizamos mais uma semana de muito trabalho por
Santa Maria.  Com satisfação, recebemos a notícia da
instalação da unidade de distribuição da Amazon na
nossa Região Administrativa. É um passo importante
que o Governador Ibaneis Rocha conseguiu para o
desenvolvimento do DF e de Santa Maria. Também
tivemos reuniões importantes com o DER para
encontrarmos metodologias de melhoria do fluxo de
carros no balão de Santa Maria/Novo Gama. A Novacap
também fez todos os estudos para a implementação
dos jardins na nossa cidade. Continuamos trabalhando
firme por Santa Maria.
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A gigante norte-americana Amazon anunciou a expansão da empresa em território nacional e a
criação de cerca de 1,5 mil empregos diretos com o início das operações nas unidades de Santa
Maria (DF), Betim (MG) e Nova Santa Rita (RS). A consolidação da empresa no Brasil reforça a
consolidação do Distrito Federal como importante centro logístico brasileiro e Santa Maria e região
como polo de desenvolvimento econômico. 

“A vinda da Amazon para o Distrito Federal consolida nossa estratégia de valorizar a vocação de
Brasília como um grande operador logístico, com localização privilegiada no centro do país e da
América Latina, e vai ao encontro do ambiente competitivo criado pelo nosso governo, com
programas de incentivos fiscais, segurança jurídica e redução de burocracia. Comemoramos essa
chegada com a expectativa de gerar mais empregos, estimular a instalação e criação de empresas
satélites, aumentar a arrecadação e contribuir para o nosso crescimento econômico”, destaca o
governador Ibaneis Rocha.
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Gigante norte-americana deve criar 1,5 empregos em expansão nacional
Amazon anuncia operação em Santa Maria
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Começou no último dia 10 e 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
Começam matrículas na rede de ensino do DF

Administração recebe projeto para transformar DF em cidade inteligente
Plano de Ordenamento de Tecnologia

Para se inscrever,
 clique aqui!

A Administração Regional recebeu no
último dia 10, os Assessores Roberto e
Gabriel da Secretaria de Ciência e
Tecnologia (SUCTI). Foram apresentados
projetos e o o Plano de Ordenamento de
Tecnologia que tem a missão de
transformar  Brasília em Cidade
Inteligente.  
Participaram da reunião, a assessora de
Planejamento Etiliana,  os servidores de
tecnologia da informação Carlos e Jorge, e
a Chefe de Gabinete, Adail Macedo. É
Santa Maria no rumo do desenvolvimento!

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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A Administração Regional de Santa Maria informa que a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade,
situada na EQ 204 Lt 02, Salão Comunitário, em Santa Maria, estará aberta ao público, em horários
especiais, por conta da pandemia da covid-19: Horários:  Segunda à sexta-feira – 8h às 12h e 14h às
18h. Para a segurança de todos, trabalharemos com algumas restrições de acesso e atendimento ao
público. 

Para a segurança de todos, trabalharemos com algumas restrições de acesso e atendimento ao
público. Medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19). 
• Atendimento por agendamento com o tempo de permanência de 2h (salvo se não tiver ninguém
agendado) com mapeamento de local para sentar;
• Uso obrigatório de máscara;• Higienização das mãos com álcool gel 70%• Distanciamento de 2
(dois) metros
• Cadeiras e espaços isoladas para o distanciamento;• Não é permitido ficar transitando pela
Biblioteca;
• O acesso as prateleiras será realizado pelo servidor, o livro solicitado será colocado sobre a
mesa, mantendo a distância segura do usuário.
Todas as normas serão seguidas de acordo com a NOTA TÉCNICA 1/2000 da Biblioteca Nacional
da Secretária de Estado de Cultura economia Criativa do Distrito Federal.

Informações importantes da Administração
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Na quarta-feira (11) a administradora Marileide Romão recebeu no gabinete o empresário Paulo
Paracatu (doador do Portal para o Parque Ecológico de Santa Maria), Devid Muller responsável
técnico e executor da obra, e o presidente da ASSIMA, Jorge Alexandre. 

Na reunião foi tratado sobre os próximos passos para execução, adequação e emissão de termos
para que o portal possa ser construído e implantado no local. Foi sugerido a participação de mais 04
empresários da cidade nessa doação e assim que forem confirmados iremos citar os nomes.

“Essa doação do senhor Paulo Paracatu é muito importante, além de ajudar a execução dessa obra,
a população de Santa Maria vai estar mais presente e sendo representada pelo empresário que
investe na cidade.” acredita Marileide Romão .

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto de portal do Parque Ecológico é apresentado
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Projeto de portal do Parque Ecológico é apresentado

Clique e veja o vídeo

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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A administradora Marileide Romão recebeu os representantes da NOVACAP, Sérgio Antunes Lemos,
diretor de urbanização e Raimundo Silva, do departamento de Parques e Jardins (DPJ). O técnico
ambiental Sassá e o assessor da Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB), Georgeano Trigueiro,
também participaram do encontro.
Foram apresentadas propostas de arborização e revitalização das duas entradas da cidade e
também o plantio de mudas no Parque Ecológico e no Residencial Santa Maria as margens da DF-
290 e em vários pontos de Santa Maria.
O DPJ (Departamento de parques e jardins) é responsável pela produção de espécies nativas do
cerrado como ipês-amarelos, roxos e brancos, quaresmeiras, sucupiras, aroeiras, copaíbas, e que
são importantes como parte do ecossistema primitivo ou bioma do Cerrado.
A intenção da Administração Regional é fazer com que a cidade fique ainda mais acolhedora e
bonita com jardins e arborização em diversos pontos da cidade.
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Administração quer revitalizar espaços com espécies nativas do cerrado
Novacap recebe demanda de arborização e jardins



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

Nesta terça-feira (10), os gerentes de tráfego da Viação Pioneira Sérgio Ribeiro e Eduardo Dias, e a
administradora Marileide Romão se reuniram na sede do DER/DF (Departamento de Estradas e
Rodagens) com a equipe da supervisão de trânsito (SUTRAN), em busca de solução para o
congestionamento diário no balão de acesso ao Novo Gama e Santa Maria. 

As reclamações de passageiros e motoristas são constantes. E os atrasos nas linhas de ônibus de
Santa Maria ao Gama se tornaram constantes devido a grande demanda de veículos na DF-290.
"Tivemos uma reunião muito produtiva e algumas sugestões relevantes e importantes foram
levantadas. Contamos com o apoio do GDF e do governador Ibaneis Rocha para que em muito breve
uma solução seja encontrada", destacou Marileide Romão.

Administração e DER/DF buscam soluções para balão Santa Maria/Novo Gama
Projetos para desafogar trânsito na região



1 9/ 1 0

GIR
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por Santa Maria

Servidores da
Administração receberam

treinamento para o
aplicativo E-cidades do
GDF com o palestrante

Tadashi Mae

Ação do Geiplansul realiza
cadastramento territorial,

orientações visando
prevenção à saúde do

homem (Novembro Azul),
vacinação de cães e gatos e

distribuições de kits

Força-tarefa no combate
à covid-19 continua em
vários pontos de Santa

Maria com fiscalização as
normas vigentes no

Distrito Federal



Obras e reparos pela cidade
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Limpeza da fonte Santa Maria

Limpeza da bocas de lobo



Relatório trimestral
de Ouvidoria 
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Administração Regional de Santa Maria
bate recordes nos índices de qualidade,
resolutividade e prestação de serviços

MAIS UMA VEZ! * (jul a set)

Parabéns servidores e colaboradores.
E você, cidadão, saiba que estamos aqui!

Conte sempre conosco!

AGORA ESTAMOS EM 2º LUGAR

2º lugar
Ranking das Administrações

de 32

3º trimestre/2020 (jul à set) - FONTE sistema Ouv-DF

2º lugar
Ranking das Ouvidorias do GDF

de 90

3º trimestre/2020 (jul à set) - FONTE sistema Ouv-DF

98,6%
Satisfação Serviço

97,9%
Satisfação Atendimento

Quer saber mais?
Ver o relatório detalhado?

Utilize o
QR CODE

Ou visite o site oficial da
Administração

santamaria.df.gov.br

RUMO ao 1º LUGAR
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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

https://www.facebook.com/admsantamaria

