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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.  

ASCOM/ADM
SANTA MARIA

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Jornalista responsável:
Elisson Ferreira Freire
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Mesmo com o feriado prolongado, a Administração e os
órgãos do GDF não pararam! Continuamos firmes na
missão de levar mais comodidade para cada morador
de Santa Maria. Obras importantes, zeladoria urbana,
reuniões, tudo em benefício da nossa cidade! Também
encerramos o OUTUBRO ROSA com o evento "MULHER
SE TOQUE" que é destaque nessa edição e iníciamos o
mês com o NOVEMBRO AZUL. No próximo informativo,
vamos trazer as informações dessa campanha tão
importante para nossa sociedade e para os homens, em
especial. 

MARILEIDE
ROMÃO
Administradora
Regional de 
Santa Maria
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Palavra da Administração
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Para melhorar o atendimento à população, desde o dia 26 de outubro, se iniciaram os atendimentos
presenciais relacionados a Junta Militar na sede da Administração Regional de Santa Maria, com
todos cuidados necessários no combate à covid-19.  O horário de atendimento é de segunda à
sexta-feira de 8h ás 12h.

 Na Junta Militar, será realizado os atendimentos de certificado de dispensa de incorporação (CDI) e
certificados de alistamento militar (CAM), adiamento de incorporação, carimbos de reservista, entre
outros serviços disponíveis à população.

Mais Informações:Junta Militar da Administração de Santa Maria (61)3393-1695.

GDF é tempo de ação!
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Administração realiza
encerramento do Outubro Rosa
com evento "Mulher se toque"

Lideranças comunitárias, representantes das áreas de saúde, segurança e educação, empresárias, e
representantes da sociedade civil estiveram presentes no projeto "Mulher se toque", da
Administração Regional de Santa Maria, que encerra o outubro rosa.
A deputada Jaqueline Silva (PTB) participou do evento e das dinâmicas do mês que reforça o
tratamento e a prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Todo a solenidade respeitou o decreto
governamental com o uso de máscara, distanciamento social entre cadeiras, uso de álcool em gel e
numero reduzido de convidadas.
 A administradora regional celebrou o momento de conscientização "Esse mês é um pedido de
reflexão. Sabemos que o câncer de mama tem cura se o diagnóstico for precoce. Por isso
queremos, incentivar as mulheres a fazerem o auto exame e procurarem sempre o médico quando
sentirem algum sintoma diferente", destacou Marileide. 
A Deputada Jaqueline Silva parabenizou a ação. "O momento é importante para nós destacarmos a
força da mulher. Essas guerreiras demonstram o quanto fazem a diferença para a sociedade",
agradeceu.
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Administração realiza
encerramento do Outubro Rosa
com evento "Mulher se toque"

▶ Faça o autoexame, mas também faça a
mamografia regularmente;
▶ Controle a sua alimentação;
▶ Pratique atividades físicas neste outubro rosa;
▶ Evite o consumo de cigarros e álcool;
▶ Cuidado com a reposição hormonal;
▶ Tome banhos de sol;
▶ Amamente pelo máximo de tempo possível.

DICASDICASDICAS
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Na terça-feira (27), a administradora regional de Santa Maria, Marileide Romão, compareceu a
Solenidade de entrega da pavimentação asfáltica e drenagem da Área de Desenvolvimento
Econômico do Gama. A cidade vizinha recebeu melhorias que serão fundamentais também para o
desenvolvimento da região sul e de Santa Maria. A Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB) também
compareceu ao local. 

Na chegada do governador Ibaneis Rocha ao evento, a administradora fez questão de agradecer o
apoio recebido para realizar as demandas em Santa Maria. "A cidade está mudando graças a força
de vontade do governador Ibaneis Rocha. Fiz questão de comparecer e mostrar o quanto o
desenvolvimento da região sul é importante para o Distrito Federal", destacou.

Na solenidade, o Secretário de Empreendedorismo, Mauro da Mata, entregou declaração de
cumprimento de metas para empresários da cidade.

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

ADE no Gama, vizinha de Santa Maria recebe melhorias que ajudarão as cidades
Administração comparece a entrega de obras
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Lideranças comunitárias e presidentes de associações de Santa Maria participaram de encontro
presencial na Administração Regional para atualizações relacionadas ao Parque Ecológico da
cidade. A reunião, promovida pela ANALC (Associação Nacional de Líderes Comunitários do Brasil)
e pela Administração, contou com comparecimento de servidores, da administradora Marileide
Romão, do secretário-geral do IBRAM, Thúlio Morais, da chefe de gabinete do Ibram, Luciana
Santos, e de Georgiano Trigueiro, representando a Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB).
As etapas do processo de implementação do parque foram apresentadas com todo o projeto de
execução, que em breve deverá sair do papel. De acordo com o vice-presidente do IBRAM, Thúlio
Morais, as primeiras intervenções devem acontecer em 2021. “Existe a previsão de início das
primeiras obras para março do ano que vem e a finalização da primeira etapa deve ocorrer até
setembro”, destaca Thúlio.
No primeiro momento, o parque ecológico deve receber pista de cooper, parque infantil, ponto de
encontro comunitário, quadra poliesportiva, quadra de areia, pergolados, lixeiras, bancos de
concreto e todo mobiliário urbano com mesas e pistas de acesso, entre outras benfeitorias para
receber a população de Santa Maria. 
Outra novidade apresentada foi a avaliação técnica do pórtico de entrada do Parque Ecológico que
será doado por um empresário da cidade. A Administração Regional já realizou as solicitações e
enviou o processo aos doadores para adequação técnica e regulamentar e início do processo de
execução. 
A Administração Regional continua o trabalho efetivo para oferecer para a população de Santa Maria
mais um equipamento público de qualidade em nossa cidade.

Reunião serviu para atualizar projeto do Parque Ecológico de Santa Maria
Lideranças e Administração recebem IBRAM
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GIR
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por Santa Maria

As obras na Vicinal-371
estão em ritmo

acelerado. Em breve, a
população vai receber

mais um grande benefício
em Santa Maria.

A cidade não para! Mesmo
com feriado prolongado,
as equipes da NOVACAP

estiveram em Santa Maria
realizando serviços de

zeladoria urbana.

Moradores da 518 
 tiveram as demandas
relacionadas a tapa-

buraco atendidas pela
Administração em força-

tarefa realizada.



Obras e reparos pela cidade
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Troca de tampas quebradas

Limpeza de bocas de lobo
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Obras e reparos pela cidade
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Recolhimento de lixos e entulhos

Barreira de pneus para evitar
descarte irregular de lixos e entulhos



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! 

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

