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Governador Ibaneis Rocha conhece fábrica
de vacina e visita obras em Santa Maria
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O governador Ibaneis Rocha visitou as duas fábricas da União Química S/A instaladas no Distrito
Federal. Em uma das unidades, a empresa produz a vacina Sputnik V contra o coronavírus
(Covid-19). O imunizante é feito em parceria com o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia
(RDIF) e seu uso ainda depende do aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A vacina Sputnik V é produzida na unidade Bthek Biotecnologia, instalada no Polo JK, em Santa
Maria. A fábrica, que pertence ao grupo União Química, produz o Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA) da vacina em parceria com os russos.No momento, a produção da vacina está em
fase de testes. A estimativa de produção mensal, quando aprovada para uso emergencial, é de
oito milhões de doses por mês, a partir de março ou abril. “Nos deixa muito felizes ter uma
fábrica como a União Química no DF. E não é só pelo o que eles já produzem, mas por toda a
tecnologia. Tive a oportunidade de ver o desenvolvimento dessa vacina, que é tão aguardada
por toda a população brasileira. Nós vamos produzir a vacina aqui no DF”, destaca o governador
Ibaneis Rocha.“Estamos tratando junto à Anvisa os requisitos para o registro definitivo da
Sputnik V no Brasil, aguardando a aprovação da fase 3 para começar de imediato. 

Assim que aprovada, a gente passa a ter o registro e a produzir Sputnik V para atender ao
mercado brasileiro e da América Latina”, explica Fernando de Castro Marques, presidente do
grupo União Química. Ainda segundo o presidente da União Química, a Rússia disponibilizou dez
milhões de vacinas para envio ao Brasil ainda no primeiro trimestre. 
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Ibaneis Rocha conhece instalações e produção da Sputnik V, em Santa Maria
Governador visita fábrica que produz vacina no DF
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A visita foi acompanhada, além do presidente, pelo diretor de Negócios Internacionais da União
Química, Rogério Rosso; do embaixador russo Sergey Akopov; e de uma comitiva de secretários
locais, como o de Saúde, Osnei Okumoto; de Economia, André Clemente; de Governo, José
Humberto Pires; da Casa Civil, Gustavo Rocha; de Justiça, Marcela Passamani; de
Empreendedorismo, Mauro da Mata; e da administradora regional de Santa Maria, Marileide
Romão.  A Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB), representante do poder legislativo, também
esteve com o grupo. "Essa visita do governador Ibaneis Rocha é mais que especial para nossa
cidade. É uma visita em um local que nos gera esperança no combate ao coronavírus", destacou
a administradora Marileide Romão.
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O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, acompanhou o andamento de obras
importantes em Santa Maria. O chefe do Executivo viu de perto os trabalhos de pavimentação
da Vicinal-371. A pavimentação da VC-371 é uma demanda antiga dos moradores de Santa
Maria, principalmente dos que habitam no Condomínio Total Ville, situado entre a via e a BR-
040. Cerca de 30 mil pessoas que moram na região convivem diariamente com o gargalo no
trânsito da rodovia, que liga o DF às cidades de Valparaíso e Novo Gama, em Goiás. A previsão
de entrega é para fevereiro.

Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), a obra consiste em um trecho
de 4,5 km de pavimentação asfáltica, que liga a DF-290 à BR-040/050. O investimento é de R$ 6,7
milhões e os serviços empregam 60 trabalhadores. O governador acompanhou a obra ao lado do
diretor-geral do órgão, Fauzi Nacfur Júnior; do secretário de Governo, José Humberto Pires; da
deputada distrital Jaqueline Silva; e da administradora de Santa Maria, Marileide Romão.
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Governador acompanhou fase final de obra da VC-371 próxima ao Total Ville
Vicinal 371 recebe visita de Ibaneis Rocha
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Ibaneis Rocha também visitou as obras do terminal rodoviário de Santa Maria. Por lá, as obras
estão 60% executadas e devem ser concluídas no segundo semestre de 2021. No momento, os
operários trabalham na cobertura da estrutura, instalações elétricas, acabamento dos blocos,
colocação de meios-fios, construção de banheiros e o asfaltamento por onde passam os
ônibus.Além de melhorar a mobilidade urbana dos cerca de 120 mil moradores de Santa Maria,
os trabalhos geram 150 oportunidades de emprego. O investimento é de R$ 4,8 milhões.O
terminal de Santa Maria será ponto de partida de 14 linhas de ônibus circulares e linhas
alimentadoras do BRT. "Estão em um ritmo muito bom", elogiou o governador.

Localizado na Quadra 401 de Santa Maria, o terminal terá dez boxes para embarque e
desembarque e 53 três baias de ônibus para aguardarem na fila de espera. Serão 60
estacionamentos para carros e 25 para motos, além de bicicletário e um espaço para paraciclo
com 70 metros quadrados. Também terão banheiros, salas administrativas e lanchonete. Todos
os espaços vão dispor de acessibilidade para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou
dificuldade de locomoção.O terminal de Santa Maria será ponto de partida de 14 linhas de
ônibus circulares e linhas alimentadoras do BRT. Pelo local passam, pelo menos, 72 ônibus que
fazem 419 viagens de segunda a sexta-feira, 332 aos sábados e 193 aos domingos. A estrutura
também poderá ser utilizada para fazer a integração com as linhas do semiurbano do Entorno
do DF.
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Com previsão de entrega para o segundo semestre, obras avançam para fase final 
Governador elogia obras do Terminal Rodoviário
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 As obras do primeiro terminal rodoviário de Santa Maria estão 60% executadas. No momento,
os operários trabalham na cobertura da estrutura, instalações elétricas, acabamento dos
blocos, colocação de meios-fios e construção de banheiros. Além de melhorar a mobilidade
urbana dos cerca de 120 mil moradores da região, os trabalhos geram 150 oportunidades de
emprego. O investimento é de R$ 4,8 milhões e conta com emenda parlamentar da Deputada
Distrital Jaqueline Silva (PTB/DF).

O terminal, localizado na Quadra 401 de Santa Maria, terá dez boxes para embarque e
desembarque e 53 três baias de ônibus para aguardarem na fila de espera. Serão 60
estacionamentos para carros e 25 para motos, além de bicicletário e um espaço para paraciclo
com 70 metros quadrados. Também terão banheiros, salas administrativas e lanchonete. Todos
os espaços terão acessibilidade para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou dificuldade
de locomoção. Felipe Figueiredo, 24 anos, é usuário de transporte público há 10 anos. Na
opinião do morador de Santa Maria, o principal benefício do novo terminal é dar qualidade de
vida aos moradores, motoristas e cobradores de ônibus. “Há anos as pessoas aguardam em um
local a céu aberto, sem asfalto e conforto”, comenta o assistente jurídico. 

O terminal de Santa Maria será ponto de partida de 14 linhas de ônibus circulares e linhas
alimentadoras do BRT. Pelo local passam, pelo menos, 72 ônibus que fazem 419 viagens de
segunda a sexta-feira, 332 aos sábados e 193 aos domingos. A estrutura também poderá ser
utilizada para fazer a integração com as linhas do semiurbano do Entorno.
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Terminal Rodoviário alcança 60% das obras
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O investimento no local é de quase R$ 12 milhões e vai gerar dezenas de empregos
Escola Técnica vai atender mais de dois mil alunos

A empresa que vai construir a Escola Técnica de Santa Maria foi escolhida. Com o contrato
assinado, a obra está cada vez mais perto de sair do papel. O modelo segue o padrão do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).São 5.557,39 metros quadrados abrangendo
12 salas de aula, laboratórios, depósitos de materiais, secretaria, recepção, sala de professores,
diretoria, salas de coordenação, auditório, biblioteca, bloco de serviços e vivências com
refeitórios e vestiários para funcionários e quadra poliesportiva coberta.

Os cursos serão oferecidos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. As disciplinas serão
escolhidas por meio de chamada e audiência pública, como ocorre normalmente. O objetivo é
atender as necessidades da população local. O investimento, de R$ 11.851.515, vai beneficiar
mais de dois mil estudantes da região e cidades vizinhas, gerando dezenas de oportunidades de
emprego. O prazo de execução da unidade escolar é de um ano e quatro meses. A expectativa é
que o colégio seja entregue em 2022.

“O ensino técnico é uma das propostas do novo ensino médio”, destaca o secretário de
Educação, Leandro Cruz. “Significa que é uma tendência importante escolhida pelo nosso país
para o futuro dos jovens. Ter uma escola inteira dedicada a isso em Santa Maria é
importantíssimo, já que a região abriga um polo industrial e um porto seco. A nova unidade será
um fator-chave para a cidade virar o jogo de sua história com a educação. 

"Santa Maria está se tornando um polo educacional de extrema importância para os jovens e
adultos da região sul do DF. A Escola Técnica mostra o empenho do governador Ibaneis Rocha
em prol de Santa Maria e será fundamental para alavancar a oferta de emprego no período pós
pandemia", complementa a administradora Marileide Romão.
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Foram instalados contêiner e poste de energia para ligação das máquinas que serão utilizadas
na construção da escola técnica. Na próxima semana, o espaço será cercado para
prosseguimento nos estudos de projeção e obras.

Canteiro de obras da Escola Técnica

Últimos dias para inscrições nos CILs
Estão abertas até o dia 03 de fevereiro as
inscrições para os cursos de idiomas do
1º semestre de 2021 dos Centros
Interescolares de Línguas (CILs), da
Secretaria de Educação do Distrito
Federal (SEEDF). Estudantes da rede
pública de ensino que desejam estudar
uma língua estrangeira devem efetivar
cadastro exclusivamente pelo site até 3
de fevereiro.

Ao todo, a SEEDF possui 17 CILs. Os
idiomas oferecidos são inglês, francês,
japonês e espanhol. Cada estudante
poderá se inscrever em até quatro opções
de CIL e de língua estrangeira, conforme a
oferta disponibilizada.

Confira o endereço do CIL de Santa Maria:
» CL 114, Conjunto D, 4º Andar, Santa

Maria Shopping  (61) 3901-6597



MARILEIDE
ROMÃO
Administradora
Regional de 
Santa Maria
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Palavra da Administração

Chegamos ao final do primeiro mês de 2021 com muito
trabalho. Supervisionamos obras que serão entregues
nos próximos dias e irão beneficiar os moradores de
Santa Maria. No dia 10 de fevereiro, Santa Maria
completa 28 anos. Estou aqui desde os primeiros anos
de vida da cidade e tenho certeza que teremos um
futuro de muito progresso para Santa Maria.
Precisamos agradecer ao governador Ibaneis Rocha que
não mede esforços para construir uma cidade ainda
melhor para todos nós!  Feliz Aniversário, Santa Maria!



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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Mais um passo importante para melhorar o trânsito em Santa Maria, Novo Gama e região. Nesta
quinta-feira (28) foram instalados novos semáforos no balão do Novo Gama. A medida busca mais
agilidade no trânsito, evitando congestionamentos. Os semáforos que antes eram usados apenas
por ciclistas, passaram a ser de uso geral e um novo equipamento foi implantado logo após a
barreira eletrônica

Empenho na busca de soluções

Semanas atrás, a administradora de Santa Maria Marileide Romão e Georgiano Trigueiro,
representando a Deputada Distrital Jaqueline Silva 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. Na ocasião,
gerentes de tráfego da Viação Pioneira Sérgio Ribeiro e Eduardo Dias também estiveram no
encontro com opiniões relevantes acerca do local. 

As reclamações de passageiros e motoristas são constantes. E os atrasos nas linhas de ônibus de
Santa Maria ao Gama se tornaram frequentes devido ao grande fluxo de veículos na DF-290. "Essa é
mais uma demanda antiga dos moradores e líderes comunitários de Santa Maria. Quero agradecer o
empenho do diretor geral do DER, Fauzi, do governador Ibaneis Rocha e da Deputada Jaqueline
Silva na busca por solucionar os problemas da nossa região", destacou Marileide Romão.
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Mudanças em uma das entradas de Santa Maria buscam melhorias no local
Novo semáforo instalado em balão Santa/Novo Gama
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No último sábado (31), a administradora Regional de Santa Maria Marileide Romão, a Deputada
Distrital Jaqueline Silva e diversas autoridades do Legislativo e do Executivo estiveram na
cerimônia de posse dos novos membros da Associação dos Moradores do DVO.

A Associação de Moradores é uma grande ferramenta que nos traz as demandas da região e
juntos buscamos as melhorias para a região.

Parabéns ao presidente da Associação o senhor Daniel Pereira Rocha ao vice-presidente, ao
presidente de honra senhor Vilmar e demais membros da diretoria que foram empossados.
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Associação é empossada com presença de autoridades do legislativo e executivo
Administração comparece a posse no DVO



Obras e reparos pela cidade
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Pintura de meio-fio

operação tapa-buraco
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Relatório anual de ouvidoria
Administração Regional de Santa Maria

bate recordes nos índices de resolutividade

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

Conte sempre conosco!

FIcamos em 6º lugar nos índices gerais entre
todos órgãos do GDF  e em 5º lugar entre as

Administrações Regionais.

Quer saber mais?
Ver o relatório detalhado?

95%
RESOLUTIVIDADE *referente a relatório anual 2020
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santamaria.df.gov.br
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Governador do Distrito Federal: Ibaneis Rocha
Vice-governador do DF: Paco Britto

Administradora de Santa Maria: Marileide Romão
Chefe de Gabinete: Jesuíno Pereira

Chefe da Assessoria de Comunicação: Elisson Ferreira (DRT 8200/DF)
Assessor: Leonardo Rodrigues

Diagramação e arte: Elisson Ferreira
Textos: Elisson Ferreira/ Leonardo Rodrigues

Fotos: Ana Francisca/ Josiel França / Leonardo Rodrigues/ Elisson Ferreira/ Agência
Brasília/ Arquivos GDF

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.  

ASCOM/ADM
SANTA MARIA
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Jornalista responsável:
Elisson Ferreira Freire

DRT 8200/DF
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11/2020

Informativo Quinzenal - Administração Regional de Santa Maria (RA XIII)
Nº 10/2020 -  (15 a 31 de janeiro de 2021)

 
Publicação da Assessoria de Comunicação do Gabinete da Administração Regional



No dia 10 de fevereiro, Santa Maria completa 28No dia 10 de fevereiro, Santa Maria completa 28
anos de idade. A cidade está passando por umaanos de idade. A cidade está passando por uma

grande transformação e só podemos agradecer egrande transformação e só podemos agradecer e
parabenizar cada morador daqui que colabora dia eparabenizar cada morador daqui que colabora dia e
noite com o desenvolvimento e progresso da nossanoite com o desenvolvimento e progresso da nossa

cidade! Saúde, paz e muitas felicidades a todoscidade! Saúde, paz e muitas felicidades a todos
moradores. Prosperidade e muito trabalho para nossamoradores. Prosperidade e muito trabalho para nossa

querida SANTA MARIA!querida SANTA MARIA!

SANTA MARIA

PARABÉNS ,  SANTA  MARIA !

EU 28�an
os


