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I MUNIZAÇÃO A RTE CIDADÃ

SERVIDOR TEM REAJUSTE DE 10%
O governador, José Rober-

to Arruda, autorizou o rea-
juste salarial de 10% aos ser-
vidores da rede pública de
saúde do DF. A decisão foi
definida dia 13 de agosto,
após reunião com o secretá-
rio de Planejamento e Ges-
tão do DF, Ricardo Penna.

Para os servidores – que
incluem enfermeiros, odon-
tologistas, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos,
técnicos em enfermagem,
entre outros – o reajuste ga-
rantido foi de 10% válido a
partir de 1º de setembro, não
retroativo a junho deste ano.

A data foi definida depois
que o governador proibiu,
por meio de decreto, novas

DISTRITO FEDERAL VACINA
CONTRA PÓLIO E RUBÉOLA

contratações ou reajustes
em respeito à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, até 1º
de setembro. Em 2009, os
salários dos servidores serão
corrigidos por meio do Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do pe-
ríodo de um ano.

A reivindicação da catego-
ria foi motivada pela aprova-
ção na Câmara Legislativa, dia
7 último do projeto de lei de
autoria do Executivo, que
prevê o reajuste salarial para
médicos da rede pública do
DF. De acordo com o PL, o
aumento vai variar entre de
7,75% a 12%.

MOBILIZAÇÃO – No dia 4
deste mês, representantes do

Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde de Brasília
(SindSaúde), e dos enfermei-
ros e odontologistas se reu-
niram com o secretário para
discutir a reivindicação da ca-
tegoria. “Pedimos por um
tratamento igual ao dos mé-
dicos que tiveram a garantia
de aumento de salário”, dis-
se o presidente do SindSaú-
de, Agamenon Torres.

Segundo ele, atualmente o
menor salário da categoria é
de cerca de R$ 800. A maior
remuneração chega a R$ 7
mil. “São quase 100 catego-
rias de servidores que serão
beneficiadas com o reajuste
salarial”, acrescentou Torres.

No primeiro dia da campa-
nha de vacinação contra a ru-
béola no Distrito Federal,
203.307 adultos foram imu-
nizados contra a doença, no
sábado 9. De acordo com ba-
lanço da Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica da Secre-
taria de Saúde, o número re-
presenta 22,3% da popula-
ção-alvo. A campanha conti-
nua até o dia 12 de setembro.

Homens e mulheres en-
tre 20 e 39 anos são o alvo
da campanha. Do total de
adultos vacinados, 123.991
(61%) são mulheres e
79.316 são homens
(39%). “O balanço do pri-
meiro dia foi positivo para
o início da campanha que
continuará por mais cinco
semanas. O objetivo agora
é conscientizar homens e
mulheres de que é preciso
tomar a vacina”, destaca

A UMENTO NA SAÚDE

Ivone Perez, médica sanita-
rista da Diretoria de Vigi-
lância Epidemiológica.

POLIOMIELITE – Já a cam-
panha contra a poliomielite
atingiu 189.125 crianças, o
que representa 69,6% da
população-alvo, estimada
em 207.661 crianças com
menos de cinco anos de ida-
de. A campanha foi realiza-
da em 366 postos em todo
Distrito Federal, com a par-
ticipação de 4.122 funcio-
nários da Secretaria de Saú-
de, Polícia Militar e Detran.

As pessoas que ainda não
tomaram a vacina contra a ru-
béola no primeiro dia da cam-
panha, podem se dirigir  a um
dos centros de saúde da rede
pública, em todas as cidades
do Distrito Federal. Um es-
toque de 1,2 milhões de do-
ses de vacina foi distribuído
para os postos de saúde.

CAMPANHA –  Mesmo
quem já foi vacinado ou já
teve rubéola deve ser va-
cinado nesta campanha.
No dia 30 de agosto a Se-
cretaria de Saúde promo-
verá o Dia Central da Cam-
panha de Rubéola, com ob-
jetivo de mobilizar e iden-

tificar as pessoas que ainda
não tenham sido vacinadas
até essa data. Serão mon-
tados 344 postos fixos e
35 volantes.

Alguma dúvida sobre a va-
cinação contra a rubéola
pode ser esclarecida pelo te-
lefone 3905-4639.

• pessoas com imunodepressão (a defesa do organismo
está baixa)
• pacientes com doenças graves agudas febris
• mulheres grávidas
• pessoas que tiveram alguma reação quando tomaram
a vacina anteriormente devem conversar com os
vacinadores
• pessoas com alergia grave devem consultar os
vacinadores
• pessoas que receberam transfusão de sangue ou deri-
vados de sangue nos três meses antes da campanha

QUEM NÃO PODE TOMAR A
VACINA CONTRA RUBÉOLA

COQUEIRO É
DESTAQUE
NO PARANOÁ

Desde o ano de 2000, a
Coqueiro Materiais para Cons-
trução é referência no Paranoá.
A empresa gera mais de 200
empregos diretos e indiretos e
pratica os preços mais baixos
do setor, visando sempre o
melhor para a população local.

Há 15 anos no mercado, a
empresa é uma loja de revenda
em materiais para construção,
com atuação no atacado em fer-
ro, cimento e telhas de amianto
e na linha de construção do bá-
sico ao acabamento. Com pre-
ços competitivos, atende algu-
mas lojas de menor porte e tem
a missão de contribuir para a
qualidade de vida de seus clien-
tes, oferecendo a oportunidade
de comprar produtos de alta
qualidade. A Coqueiro atende
pelo telefone (61) 3427-4848.

Gersion de Castro nasceu
em Brasília porque o pai, um
carpinteiro baiano, decidiu que
a capital em construção tinha
futuro. Fincou aqui a família de
11 filhos. E Gersion cresceu no
Paranoá, em meio a tantos ou-
tros operários, todos pioneiros
dispostos a erguer o sonho de
JK no Planalto Central.

O garoto virou artista e,
quando empunha o pincel, é
para retratar as imagens do que
viu crescer aos poucos enquan-
to virava gente grande. E dian-
te da tela, Gersion não gosta
de olhar para os monumentos
e o Plano Piloto. Prefere seus
arredores. Memorial em mil
cores, em cartaz na galeria da
Casa Thomas Jefferson (706/
906 Sul, Cj. B) de hoje a 10 de
maio, tem todas as lembranças
do artista no Paranoá.

A exposição – aberta à visi-
tação de segunda a sexta, das
9h às 21h, e aos sábados, das
9h às 12h – apresenta pinturas
de cenas de rua, festas popula-
res, brincadeiras e seqüências
do dia-a-dia do Paranoá de an-
tigamente. “A temática é bem
popular, trata-se do cotidiano
das pessoas. São pinturas de
uma época em que a cidade não
era reconhecida como Região
Administrativa, como hoje”, co-
menta o artista.

As cores da terra vermelha do
cerrado pontuam grande parte
das obras, e o pintor admite ser
influenciado pelas cores da pai-
sagem da região. “A exposição é
uma homenagem aos pioneiros
e um resgate dos 50 anos de
existência do Paranoá. A cidade
completou cinco décadas em
2007, mas ficou esquecida.”

PIONEIRO RESGATA NA PINTURA A
MEMÓRIA DO COTIDIANO DA CIDADE

A GRICULTURA

O secretário de Agricultu-
ra, Wilmar Luís da Silva, conhe-
ceu de perto, na sexta-feira,
8, a Fazenda Nova Aliança Pla-
naltina, que, com uma produ-
ção estimada em mais de 300
toneladas a cada três meses
(tempo de cultivo do feijão),
utiliza, além das novas tecno-
logias mecanizadas para a plan-
tação do grão, técnicas que es-
timulam as defesas naturais da
planta.

A visita, mais conhecida
como Dia de Campo, já se tor-
nou uma rotina na Secretaria de
Agricultura. Wilmar é convida-

do para conhecer o trabalho que
os produtores vêm desenvol-
vendo em suas plantações em
diversas regiões do DF, como é
o caso da Fazenda Nova alian-
ça, do produtor Hélio Dalbelo,
localizada no km 41 da DF-250
(próxima ao Trevo do Alemão).

As técnicas foram apresen-
tadas em seis estações, coorde-
nadas pelos agrônomos da Em-
brapa, e permitem o uso cada
vez menor de agrotóxicos nes-
te tipo de cultivo. Cerca de 400
produtores e assistentes técni-
cos, além do secretário de Agri-
cultura, estiveram na fazenda.

NOVAS TECNOLOGIAS PARA COLHER MELHOR


