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Santa Maria receberá
primeiro terminal rodovário

da cidade até o final de junho

Mais de 700 luminárias
de LED na cidade

Projeto coloca Santa Maria
em evidência mundial
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Santa Maria
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Palavra da Administração

Olá! Chegamos ao mês de junho. Continuamos
trabalhando firme em busca de transformar Santa
Maria. Neste mês iremos inaugurar o novo galpão
cultural, totalmente reformado. Também está previsto
a inauguração do nosso primeiro terminal de ônibus,
tão aguardado por toda a população que vive por aqui.
Nessa edição, vamos mostrar tudo que fizemos e o que
ainda está por vir para nossa querida Santa Maria. A
covid-19 é um desafio e mesmo com todos os cuidados
necessários não paramos de trabalhar para desenvolver
nossa cidade.  Continuem se cuidando e se você já está
no grupo, não deixe de se vacinar!
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Com mais de 120 mil habitantes, Santa Maria é uma das Regiões Administrativas que mais se
desenvolve no Distrito Federal. Uma boa iluminação pública contribui para que a cidade continue a
prosperar e a comunidade tenha mais qualidade de vida. Por esse motivo, a CEB Iluminação Pública
e Serviços (CEB Ipes) iniciou na última sexta-feira(28), a substituição de luminárias convencionais
por modelos de LED em diversas áreas de Santa Maria.

O projeto contempla a instalação de 707 luminárias de LED, na AC 300 e nas QR’s 301, 316, 218, 118
e 209. A ação faz parte do Programa Luz que Protege, uma iniciativa da CEB que, com base em
informações fornecidas pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal, atua em locais sensíveis
ao maior índice de criminalidade e circulação de pessoas como comércios, escolas, UPA’s e praças.

A administradora de Santa Maria, Marileide Romão, afirma que o investimento na iluminação pública
é um pedido antigo dos moradores. “A iluminação é uma questão de segurança para a comunidade.
Em 2019, recebemos através da emenda parlamentar da deputada Jaqueline Silva a iluminação de
LED em algumas avenidas e isso evitou assaltos nessas áreas. Agradecemos ao governador Ibaneis
Rocha e ao presidente da CEB, Edison Garcia, pelo benefício e pela possibilidade de ter mais ruas
iluminadas”, destaca a administradora.
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 Programa Luz que Protege, da CEB, vai proporcinar uma cidade mais iluminada
Mais de 700 luminárias de LED em Santa Maria
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Em continuidade ao projeto "Cidade linda é cidade limpa", a Administração Regional de Santa
Maria realizou pedido a Terracap para o cercamento de uma área na quadra 516.
Constantemente a Administração e o SLU realizam limpeza no local. Uma placa informativa para
alertar a população e evitar o descarte irregular de lixo também foi instalada. No entanto, ainda
tem gente que insiste em jogar lixo e entulho em locais inadequados.

O pedido realizado pela Administração já foi executado pela Terracap. Com o cercamento, a
intenção é que o terreno fique limpo e sem acúmulo de sujeiras. "Temos reforçado o pedido para
que a população não descarte lixo em locais inapropriados. Tivemos uma queda acentuada dos
casos de dengue em Santa Maria e boa parte dessa diminuição é por conta do programa que
busca acabar com o lixo nesses terrenos vazios", destaca Marileide Romão, administradora de
Santa Maria.

Vale lembrar também que as multas por descarte irregular de resíduos aplicadas pelo DF Legal
variam de R$ 2.179 a R$ 21.794, de acordo com a gravidade. Se forem radioativos ou tóxicos, a
infração pode chegar a R$ 217.946. Faça sua parte! Cidade Linda é Cidade Limpa!

Confira os pontos de papa-entulho e papa-lixo instalados em Santa Maria:
*Papa-entulho:*

QR 219

*Papa- lixo:*
Núcleo Rural Santa Maria - Setor de Mansões Abraão, Rua 3, BR 040
Residencial Santa Maria - Módulo 6 Cs 22, DF 290
SH Ribeirão - Q 26 Lt 16 3ª Etapa - Cond. Porto Rico
Água Quente - DF 495 Km 11
Núcleo Rural Santa Maria - Setor de Mansões Abraão, Rua 1, BR 040
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Projeto "cidade linda é cidade limpa" diminui casos de lixões irregulares
Área de descarte irregular é cercada
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Confira, abaixo, algumas dicas importantes:
➡Mantenha caixas d’água, tonéis e barris de água

tampados;
➡Mantenha garrafas de vidro ou plástico sempre

com a boca para baixo;
➡Encha, com areia até a borda, os pratinhos ou

vasos de planta;
➡Limpe as calhas com frequência, evitando que
galhos e folhas impeçam a passagem da água;
➡Em caso de identificação de focos do mosquito,

acione a Vigilância Ambiental 
 

EM SANTA MARIA 
O MOSQUITO DA DENGUE NÃO TEM VEZ

DENUNCIE FOCOS DO MOSQUITO AEDES
AEGYPTI, LIGUE 199.
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A cultura transforma. A educação traz oportunidades. A junção dessas fontes de conhecimento
é tão poderosa que pode mudar radicalmente a vida de jovens infratores. É o que mostra o
professor Francisco Celso, eleito um dos 50 melhores professores do mundo, de acordo com o
Teacher Prize 2020, prêmio mundial que homenageia educadores e é organizado pela Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
Com o projeto RAP: Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, o professor usa linguagens
artísticas como fonte de propostas educacionais no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação
de Santa Maria.

Lixão com flor

Francisco fala sobre realidade e poesia. Explica a origem do rap como a união entre ritmos e
versos que narram contextos sociais. “Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no
lixão nasce flor”. Ao cantar trecho da música Vida Loka, dos Racionais MC’s, o professor explica
a prática do rap no sistema socioeducativo.

Hoje, o projeto RAP é premiado. Francisco é um dos 50 melhores professores do mundo e dedica
toda sua trajetória aos socioeducandos. Neste momento de pandemia e aulas remotas, ele
publicou vídeos, lançou livros, CDs, além do curta-metragem Sobrevivendo no Inferno,
premiado na Rússia. Com recursos do projeto, conseguiu colocar televisores no Núcleo de
Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, onde envia vídeo-aulas para agentes sociais
passarem para os estudantes, além dos materiais impressos.

“Lá [na cadeia], o cenário é mais ou menos esse. Um ambiente de muito sofrimento e de muito
silenciamento dos corpos e das vozes. É um ambiente que tem muitos comportamentos
autodestrutivos, mas que, mesmo nesse contexto de muito sofrimento, ainda existe muito
potencial, muitas flores brotando”, aponta o educador.
“A verdadeira disciplina é o projeto comum, construído com eles, para eles e executado por eles,
sempre estimulando o protagonismo e autonomia dos estudantes”, explica o professor.

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Com Rap, professor da cidade ganha ‘Oscar’ da educação
De Santa Maria para o mundo!
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Poesia que transforma 
 

“Precisamos mudar um pouco o imaginário social que enxerga os socioeducandos como
meninos-problema e meninas-problema. A verdade é que são meninos e meninas com muitos
problemas. Enxergam eles como sendo violentos, mas a realidade é que são pessoas que
sofreram várias formas de violência, desde os primeiros anos de vida e que, de repente,
reproduzem violência, porque foi a pedagogia que foi ensinada para eles”, explica.
Segundo Francisco, a partir do momento em que são apontados novos caminhos, os jovens
mostram o potencial e o talento que têm. Porém, para conquistar esse processo simultâneo de
desconstrução e construção, é preciso mergulhar em referências cotidianas e, por meio delas,
ampliar uma visão de mundo.

“Foi quando fui para o sistema socioeducativo, em 2015, que comecei a trabalhar
especificamente com o rap. Percebi que os socioeducandos não se enxergavam nas histórias
contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap”, conta
o professor. Formado em história desde 2003 e professor da Secretaria de Educação desde 2008,
ele explica que não escolheu o rap como ferramenta pedagógica, foram os próprios estudantes.
“Talvez eu tenha sido ali a pessoa que teve essa sensibilidade de perceber que eles não são
copos vazios. Eles carregam letramentos que muitas vezes nós, professores, não temos. Eles
trazem essa potência. O que eu faço é dar oportunidade para que essa potência seja
amplificada”, afirma.

Mudança de trajetória
A realidade pode se apresentar com muito sofrimento, mas é, a partir dela, que o professor
chama uma transformação: “Espero que, em um futuro próximo, as letras deles e delas não
cantem só dor e só sofrimento, mas que cantem mais flores também, coisas bonitas e belas.
Tudo isso depende de uma mudança de trajetória de vida”.
“Escutava a rádio Manchete, um programa de black music chamado Mix Mania. Ali comecei a
pegar gosto. Fiz um curso de DJ em uma loja de discos no Venâncio 2000, ministrado na época
pelo DJ Chocolate, e comecei atuar como DJ tocando no Guará”, lembra.
Na época, o rap era um dos pedidos recorrentes durante os shows e, ainda como estudante,
Francisco viu a interação com o rap sair da descontração de festas e chegar até a sala de aula.
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+ DE 6400 MIL

Quer acompanhar nosso
trabalho? Segue a gente

no instagram!
@AdmSantaMaria

Já visitou nosso facebook?

facebook.com/admsantamaria

Clique aqui!

Site oficial SantaMaria.df.gov.br
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https://www.facebook.com/admsantamaria
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Até 30 de junho você pode ajudar!
Campanha do Agasalho Solidário 2021

CONF I RA  OS  PONTOS
DE  ENTR EGA  EM
SANTA  MAR IA :

Talvez você não se lembre dele,
mas aquele agasalho ou edredom
abandonado lá no fundo do
armário já foi  seu melhor amigo
nas noites frias de inverno.
⠀

Essa peça de roupa pode ganhar
uma nova história e ajudar a
aquecer quem mais precisa.
⠀

De 26 de abril  a 30 de junho, o GDF
promove a Campanha do Agasalho
Solidário 2021.

 Administração Regional de Santa
Maria (Quadra Central 01.
Conjunto H Lote 01)

 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros
(QR 118 AE - Santa Maria Norte)

DOE SOMENTE PEÇAS QUE ESTÃO EM BOAS
CONDIÇÕES DE USO E NÃO SE ESQUEÇA DE
HIGIENIZAR (LAVAR COM ÁGUA E SABÃO) E
COLOCAR EM SACOLA TRANSPARENTE PARA

FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO.
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Assim como vai mudar o cotidiano do mestre de obras, o novo Terminal de Santa Maria vai
transformar a vida da população da cidade e das imediações; gente que estuda ou trabalha em
diversas localidades do Distrito Federal e que precisa utilizar o transporte público. Pelo local
passam 76 ônibus, aproximadamente, que fazem 434 viagens de segunda a sexta-feira, 324 aos
sábados e 293 aos domingos. O terminal está localizado na quadra 401. Previsto para ser
entregue à população em setembro, deve ser inaugurado com três meses de antecedência, em
junho. O valor da obra é de R$ 4,8 milhões, custeada com recursos de emenda da deputada
distrital Jaqueline Silva e do orçamento do Governo do Distrito Federal (GDF).

A construção, que ocupa 2.569 m² dos poucos mais de 16.000 m² da área total do terreno, já está
95% pronta. Como qualquer obra em fase de acabamento, falta fazer a pintura final, sinalização
dos boxes, plantio de grama e a limpeza geral.

Seu Evaldo é criador e criatura. E não é mero jogo de palavras. Qualquer que seja o lado, ele é só
alegria. Não é por menos! Evaldo Paulo da Silva, 63 anos, é o mestre de obras do Terminal
Rodoviário de Santa Maria – o primeiro que a cidade vai ganhar em 28 anos de existência. Ao
mesmo tempo, o homem, que é encarregado da fiscalização e coordenação das obras do
terminal, é morador da cidade há mais de uma década.
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Obra está em fase final de acabamento e deve ser entregue até o fim do mês
Santa Maria terá seu primeiro terminal rodoviário

“Estou muito orgulhoso de trabalhar nessa empreitada.
Já peguei muito ônibus aqui. Nessa área tinha um
terminal improvisado e a gente ficava no meio da poeira
ou, então, no sereno. Quando chovia, todo mundo
tentava se proteger lá no comércio”, relata Evaldo.
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O novo terminal vai trazer comodidade para os usuários do transporte público. Banheiros,
lanchonete, acessibilidade para as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção são
algumas das benfeitorias que vão ajudar a promover o bem-estar da comunidade. O terminal
será ponto de partida de linhas de ônibus circulares e linhas alimentadoras do BRT. A estrutura
também poderá ser utilizada para fazer a integração com as linhas do semiurbano do Entorno
do DF. A estrutura abrigará 10 boxes para embarque e desembarque de passageiros, além de 53
três baias de ônibus destinadas às pessoas que estão aguardando o transporte. A construção
inclui também um estacionamento com capacidade para 60 veículos e 25 motocicletas,
bicicletário e paraciclo.

A administradora de Santa Maria, Marileide Romão, afirma que a inauguração do terminal
rodoviário vai ser um ponto de partida para uma nova história da cidade. “ É uma conquista
para todos. Lembro de quantas vezes peguei ônibus no local e não havia um abrigo para nos
atender. Os rodoviários também não tinham um lugar decente para começar seu dia. Agora,
tudo isso será diferente. Para melhor”, disse.

“Fenomenal. É essa a única palavra que me vem à cabeça quando penso que teremos um
terminal rodoviário em Santa Maria”. A declaração é de Régis Cardoso Freitas, 45 anos, cobrador
(e futuro motorista) da Viação Pioneira, onde trabalha há 10 anos.
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Após 28 anos, um espaço definitivo com banheiros, lanchonete e acessibilidade.
Obra está 95% executada e gerou centenas de empregos
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CONFIRA OS PONTOS DE
VACINAÇÃO COVID-19
EM SANTA MARIA
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Obras e reparos pela cidade
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manutenção e aquagem de
plantas nas obras do parque

ecológico

Corte de grama

Antes

Depois



Obras e reparos pela cidade
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Aquagem no balão
do BRT

Recolhimento de
entulhos e pneus
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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/ Joziel 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.  
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Elisson Ferreira Freire
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