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COPA ABARKA: 
A maior 
competição 
escolar da 
Região Norte 
do DF

OPINIÃO:             
Arnaldo 
Cezar Coelho, 
árbitro da 
Final da Copa 
de 82

Torcedora 
número 1 
da Seleção, 
Marilza  
"do Brasil"
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www.jornalnossobairro.com

O ÚLTIMO
PENTACAMPEÃO

O JORNAL NOSSO BAIRRO ENTREVISTOU O 
XERIFE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE 2002 , 
LÚCIO, O ÚNICO JOGADOR DO ELENCO 
PENTACAMPEÃO DO MUNDO QUE CONTINUA 
EM ATIVIDADE NO FUTEBOL.

Página 3

COM A POSSIBILIDADE 
DE APROVAÇÃO DE 
UMA LEGISLAÇÃO QUE 
REGULAMENTE OS 
MUROS E GUARITAS, 
CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS 
TORNAM-SE LUGARES 
AINDA MAIS SEGUROS 
PARA SE VIVER.
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PARAÍSO PROTEGIDO: O ESTILO DE 
VIDA DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS
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Editorial

A camisa verde e amarela vol-
ta à cena no Brasil. Agora, não mais 
para reivindicar o fim dos aumen-
tos abusivos dos combustíveis, dos 
privilégios das ‘castas’ dominantes 
dos três “poderes”, do cenário de 
corrupção da classe política apócrifa 
ou para encenar coreografias de um 
povo que não entende muito bem o 
que é certo ou errado, no Brasil da 
fakenews.

Não! A amarelinha retoma sua 
função original de vestir o corpo e 
alma brasileira para receber a magia 
do futebol. Um fenômeno capaz de 
inebriar a sociedade com sentimen-
tos de esperança, patriotismo e de 
orgulho, qualquer que seja o cenário. 

Durante trinta dias, ou talvez me-
nos, dependendo do desempenho da 
Seleção Canarinho, a população se 
reunirá para gritar, se emocionar e 
pular de alegria. Porém, nesse mes-
mo período, o país poderá passar por 
transformações que impactarão a vi-
da de todos os torcedores.

O auxílio-moradia a juízes e pro-
curadores poderá se tornar salário, 
significando custos de mais de 100 
milhões de reais ao país por ano; a 
saúde e a educação poderão sofrer 
um golpe de quase 200 milhões de 
reais a menos para evitar que os re-
ajustes da Petrobrás, do diesel e da 
gasolina, sejam repassados ao con-
sumidor; e o dólar, que subiu 18% 
desde janeiro deste ano, não se sabe 
onde vai parar. 

Aqui no DF, como não poderia ser 
diferente, o assunto é política, ou 
melhor, embrólio político. Isso por 
que o PDT/DF, que é o partido do 
presidente Câmara Legislativa, Joe 
Valle, se recusa a seguir a orienta-
ção da legenda nacional em apoiar 
o PSB, partido do atual governador 
Rodrigo Rollemberg. Enquanto não 
se define o futuro das eleições, no 
presente as coisas vão voltando à 
normalidade após a paralização dos 
caminhoneiros.  

Mas, é período de Copa. Momento 
em que os preços dos combustíveis 
e do gás de cozinha não importam, 
a situação degradável da saúde e 
da educação não tem relevância e o 
aumento em 7% da mortalidade dos 
jovens continuará sendo apenas um 
número. 

Durante trinta dias, a depender 
do desempenho da Seleção, estare-
mos todos vestidos de esperança, 
patriotismo e orgulho.

Boa leitura e boa Copa do Mundo.

Expediente

MORADORES DO CONTAGEM MAIS 
PRÓXIMOS DA REGULARIZAÇÃO
PROJETO DE 16 CONDOMÍNIOS DO SETOR ESTÁ EM FASE DE AVALIAÇÃO NO CONPLAN. APROVAÇÃO GARANTIRÁ 
A REGULARIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL

Milhares de moradores do Setor 
Habitacional Contagem entraram 
na reta final para conquistar as es-
crituras de seus lotes. Em reunião 
extraordinária do Conselho de Pla-
nejamento Urbano do Distrito Fe-
deral (Conplan), realizada no dia 
21 de maio, o projeto que prevê a 
regularização de 16 condomínios do 
setor foi colocado em pauta. Após 
aprovação, o projeto segue para de-
creto do governo.

Localizado em uma área de 172 
hectares, o Contagem faz parte da 
Fazenda Paranoazinho, de proprie-
dade da Urbanizadora Paranoazi-
nho (UPSA), que também é respon-
sável pelo desenvolvimento e acom-
panhamento do processo de regula-
rização da região há mais de cinco 
anos.

Com a aprovação pelos membros 
do Conplan, o projeto segue para o 
poder Executivo, responsável pela 
emissão do Decreto que autoriza o 
processo de regularização da área. 
Incialmente, 16 condomínios loca-
lizados no setor Contagem 3 serão 
beneficiados, permitindo aos mora-
dores conquistarem a tão sonhada 
escritura dos seus lares.

Animados com a decisão, síndi-
cos da região estão esperançosos 
pela conquista do lote regularizado. 
Maurício Sardinha, síndico do con-
domínio Vila Rica, informou que dos 
28 lotes presentes no parcelamento, 
23 já aderiram à regularização. “É 
muito mais compensador assinar-
mos com a UPSA”, disse o síndico.  
Para Maurício, a regularização traz 
um sentimento de segurança. “Com 

Jornal Nosso Bairro
Realização: Urbanizadora Paranoazinho
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a escritura, terei a certeza de ter o do-
cumento que comprova que aquela 
casa é minha. E no futuro, caso eu 
queira vendê-la, terei mais seguran-
ça em um processo de negociação”. 
O síndico do condomínio Jardim Vi-
tória, Gleuton Alves, concorda. “Te-
nho a tranquilidade de chegar em 
casa e saber que ninguém poderá 
tirar minha família dalí, pois meu 
lote não está mais em situação irre-
gular”. No Jardim Vitória, 95% dos 
moradores já assinaram acordo pa-
ra regularizarem seus lotes.

No início deste ano, o Instituto 
Brasília Ambiental (IBram) emitiu 

a Licença de Instalação da região. 
Nessa etapa foram verificadas as 
normas e diretrizes ambientais dos 
projetos que serão executados no 
parcelamento do solo, tais como 
malha viária, drenagem, esgota-
mento, abastecimento de água etc. 
Passada essa fase, o projeto foi para 
o Conplan. “Já cumprimos todas as 
exigências necessárias para a regu-
larização e estamos com diversos 
acordos assinados com os condomí-
nios do setor. Falta pouco para en-
tregarmos as escrituras a milhares 
de famílias”, conclui o diretor-pre-
sidente da UPSA, Ricardo Birmann.

Queremos a sua

Opiniao
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www.jornalnossobairro.com/opiniao

O Jornal Nosso Bairro foi criado para você. 
Por isso, queremos entender que tipo de conteúdo 

você gostaria que fosse abordado no jornal. 
 Sua opinião é muito importante para que possamos 
escolher temas ainda mais relevantes para o seu dia 

a dia, condomínio, cidade e comunidade.  

Dê a sua opinião! 
Acesse o site abaixo ou o QR CODE ao lado, 

com a câmera do seu celular.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

Trâmite no Conselho faz parte de mais uma etapa do processo de regularização fun-
diária urbana
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Como você iniciou sua 
trajetória no futebol?

Eu comecei em Planalti-
na. Comecei pelo amor ao 
futebol, amor à bola. Quan-
do eu era moleque, não ti-
nha a perspectiva de chegar 
onde Deus me colocou, na 
condição de ser um jogador 
de Seleção Brasileira, de ter 
ido jogar na Europa. Então 
essa paixão começou na rua 
mesmo, com meus irmãos e 
meus amigos. E isso foi evo-
luindo até alguns verem que 
eu tinha condição de ser um 
profissional. Fui me estrutu-
rando fisicamente e também 
acreditando que eu podia 
chegar bem mais longe. Me 
profissionalizei aos 16 anos 
no time de Planaltina.

Você contou com o 
apoio de quem durante 
essa trajetória? 

Contei sempre com o 
apoio de Deus e da minha 
mãe. Foi ela quem me aju-
dou, me incentivou, comprou 
minha primeira chuteira e 
investiu onde poucas pessoas 
viam sucesso. O meu primei-
ro treinador também foi mui-
to importante, o Zé Vasco. Ele 
foi a pessoa que realmente 
falou que eu tinha condição 
de ser jogador e me chamou 
para treinar com ele. Ele foi 
o cara que me colocou para 
cima.

Quando você conside-
ra ter sido a virada da 
sua carreira?

A virada da minha carrei-

ÚLTIMO PENTACAMPEÃO JOGANDO PROFISSIONALMENTE, LÚCIO (TAMBEM CONHECIDO COMO LUCIMAR 
DA SILVA FERREIRA) DÁ DETALHES SOBRE SUA CARREIRA E FALA SOBRE A SENSAÇÃO DE GANHAR UMA 
COPA DO MUNDO E OS DESAFIOS PARA SE TORNAR JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL.
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ra foi no Internacional. Eu fui 
para lá como juniores ainda, 
com 19 anos, em 1997. Foi ali 
que eu comecei a acreditar 
mais ainda que eu me torna-
ria um jogador profissional 
de alto nível. Tive a certeza 
quando me chamaram para 
substituir um jogador do ti-
me titular que havia se ma-
chucado. Era uma partida 
em Belo Horizonte, contra o 
Cruzeiro.

Você em algum mo-
mento pensou em desis-
tir da sua carreira de 
jogador?

 Sim, por falta de incenti-
vos aqui em Brasília. Eu sou 
filho de pais separados, en-
tão no começo, às vezes, eu 
tinha que abrir mão de jogar 
futebol para ajudar minha 
mãe a manter a casa. Tinha 
a necessidade de trabalhar e 
ajudar minha família, e nes-
sa época eu pensei muito em 
parar de jogar.

Quando você come-
çou a jogar futebol, já 
tinha a convicção de se 
profissionalizar?

Eu sempre tive o sonho, 
mas quando comecei era um 
sonho bem distante. Eu tinha 
consciência de que eram pou-
cas as possibilidades de acon-
tecer. Isso existiu sim. Minha 
família é de origem humilde. 
Somos três irmãos e sempre 
ralamos muito para conse-
guir ter uma boa condição de 
vida, para não deixar faltar 
nada em casa. Muitas vezes 
eu joguei com chuteira em-

prestada. A minha primeira 
chuteira foi minha mãe que 
comprou, eu nunca esqueci. 
A gente não tinha condição 
de comprar, mas eu queria 
muito ter uma chuteira. Mi-
nha mãe então foi na loja e 
deu um cheque pré-datado 
como pagamento, e nós não 
tínhamos um centavo na 
conta. Mas ela foi na fé de 
que a gente ia trabalhar para 
pagar a chuteira, e nós con-
seguimos. Nesse momento 
eu me dediquei mais ainda, 
assumi a reponsabilidade, 
buscando não decepcionar 
minha família que acreditou 
muito em mim.

Copa de 2002, foi um 
dos principais momentos 
da sua carreira?

Sim. Minha primeira 
convocação para a Seleção 
Brasileira foi no ano 2000, 
e já em 2002 fui campeão 
do mundo. Foi um período 
muito curto, com uma pres-
são muito grande, mas gra-
ças a Deus eu consegui dar 
esse salto na minha carreira, 
ficando marcado na minha 
vida.

Em 2006, apesar das 
críticas à atuação da Se-
leção no Mundial, você 
foi um dos poucos joga-
dores que foram elogia-
dos, mesmo com a derro-
ta. A que você atribui es-
se carinho do torcedor?

No futebol, umas das 
grandes virtudes que eu sem-
pre acreditei foi a disciplina. 
A disciplina é algo funda-

mental. Então eu não podia 
me apoiar no título de 2002 
para jogar a Copa daquele 
ano de qualquer jeito. Disci-
plina, trabalho e seriedade, 
sempre levei isso comigo. E 
dia após dia, temos que es-
tar sempre nos atualizando e 
buscando novos horizontes. 
Estar na Copa do Mundo é 
uma pressão muito grande, 
pois você está ali represen-
tando o seu país, a sua fa-
mília, então a seriedade se 
soma ao desejo de vencer.

Você é o último penta-
campeão na ativa. A que 
se deve o fato de você es-
tar jogando aos 40 anos 
com o mesmo vigor pro-
fissional de sempre?

Primeiramente, eu devo 
a Deus, pois ele que me pro-
tege dentro e fora de cam-
po. Eu nunca tive nenhuma 
lesão grave na carreira que 
complicasse a minha atu-
ação ou que interferisse no 
meu desempenho. O que 
me fez continuar jogando 
até hoje foi o amor pelo que 
eu faço. Através do futebol, 
eu consegui formar minha 
família, ajudar meus pais, 
meus irmãos, conquistar o 
respeito do mundo. Eu tenho 
orgulho de falar para o meu 
filho que eu ajudei a colocar 
uma estrela na camisa do 
Brasil. Isso tudo me dá inspi-
ração pra continuar jogando 
com amor ao que faço.

Você tem a pretensão 
de um dia ser tornar téc-
nico de algum time?

Eu tenho vontade de 
aprender. Eu não quero to-
mar decisões precipitadas. 
Por isso, eu quero antes es-
tudar e aprender um pouco 
mais esse outro lado. Ser jo-
gador é uma coisa, já trei-
nador é algo completamente 
diferente. 

Qual sua opinião so-
bre a equipe que irá dis-
putar a Copa da Rússia?

É uma Seleção muito es-
truturada. O Tite entrou e 
conseguiu mudar o ambien-
te, mudar o clima da Sele-
ção. Os jogadores são muito 
bons, e eu tive a oportunida-
de de jogar com alguns deles. 
Por isso, acredito que o Brasil 
tem muita chance de voltar 
campeão. Um grupo muito 
forte, focado e unido. O ex-
tracampo da qualidade for-
talece o elenco, que nenhu-
ma Seleção desse Mundial 
tem igual.

Que seleções você acre-
dita que podem dar tra-
balho para o Brasil?

A Alemanha é uma Se-
leção muito forte, eles são 
muito disciplinados. Eles 
não vão entrar no Mundial 
somente pensando no mérito 
da vitória na Copa do Brasil. 
Eles são muito ambiciosos e 
focados. A França também 
vem forte, e acredito que os 
belgas também podem vir a 
ser uma surpresa, pois têm 
bons jogadores. E tem a Ar-
gentina, que apesar de não 
estar bem, pode crescer mui-
to durante  competição.

LÚCIO: DE PLANALTINA 
PARA O TOPO DO MUNDO

Não cobramos taxa de entrega
3702-2171

Drogaria Genérica PARTICIPANTE DO CLUBE UP TEM DESCONTOS 
ESPECIAIS NA DROGARIA GENÉRICA

10%
DE DESCONTO
para compras
feitas na loja

5%
DE DESCONTO

para os pedidos
feitos por
telefone

PARCEIRO
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PARAÍSO PROTEGIDO: O ESTILO DE 
VIDA DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS
COM A POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DE UMA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTE OS MUROS E GUARITAS, CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS TORNAM-
SE LUGARES AINDA MAIS SEGUROS PARA SE VIVER

Símbolos da qualidade 
de vida nos dias atuais, 
os condomínios hori-

zontais têm se tornado um 
estilo de vida cada vez mais 
atrativo para quem busca 
segurança e tranquilidade. 
Um modelo para o Distrito 
Federal, o condomínio Mora-
da dos Nobres expressa bem 
o que é viver em harmonia 
com a comunidade. Áreas 
de lazer, pista de skate para 
os jovens, praças silenciosas 
para meditação, além do es-
pírito de vizinhança amiga 
são algumas das característi-
cas que o JNB presenciou ao 
visitar este paraíso protegido 
por muros. Com a emissão 
do Decreto de Muros e Gua-
ritas pelo Governo de Brasí-
lia (GDF), o paraíso desses 
moradores ficará ainda mais 
protegido.

Tranquilidade, seguran-
ça, qualidade de vida. Va-
lores que são reafirmados 
de maneira constante pelos 
moradores desses condomí-
nios. Em busca de uma vida 
longe do frenesi urbano, pes-
soas optam por locais onde a 
segurança é garantida pelo 
sentimento de comunida-
de. Assim pode ser descrito 
o Morada dos Nobres, loca-
lizado a aproximadamente 
15km do Piloto e a 5km de 
Sobradinho.

Com aproximadamente 
350 residências, o condomí-

nio se comporta como uma 
minicidade: possui zona co-
mercial, áreas de lazer, ad-
ministração central e servi-
ços básicos como segurança 
e coleta seletiva. De fora, 
apenas o fornecimento de 
água e luz. A síndica Deu-
selita Martins se orgulha da 
organização e se diz muito 
feliz em morar no condo-
mínio. “Moro aqui há 20 
anos. Vim para cá por uma 
questão de segurança e qua-
lidade de vida. Eu tinha fi-
lhos pequenos, e morar aqui 
permitiu que eles pudessem 
brincar na rua sem que eu 
precisasse estar sempre de 
olho. É um paraíso prote-
gido, quase”, relata.

À frente da adminis-
tração há 3 anos, Deuse-
lita explica que gerenciar 

uma comunidade como o 
Morada dos Nobres não é 
difícil, mas requer atenção 
constante. “Um problema 
que temos aqui é com rela-
ção ao uso de drogas de jo-
vens nas praças do condomí-
nio. Como todos os morado-
res se conhecem, situações 
assim podem ser resolvidas 
com uma conversa com os 
pais, evitando transtornos 
para todos”.

Outro ponto importan-
te na visão da síndica foi a 
conquista da regularização 
do condomínio. “Assim que 
tivemos a oportunidade, ga-
rantimos a escritura de nos-

sos terrenos. "Hoje cerca de 
90% do condomínio já está 
regularizado", conta a síndi-
ca. O processo foi realizado 
pela Urbanizadora Paranoa-
zinho, que é proprietária da 
Fazenda Paranoazinho, área 
onde estão inseridos 54 con-
domínios, além do Morada 
dos Nobres.

Outro exemplo na região 
é o condomínio Império dos 
Nobres, localizado próximo 
da BR-020. De acordo com 
o síndico Moisés Neves, re-
sidente no condomínio há 
mais de 20 anos, “tranquili-
dade e segurança são alguns 
dos benefícios de morarmos 
aqui”. O modelo de condo-
mínio, conta Moisés, “es-
treita os laços comunitários, 
pois convivemos mais com 

nossos vizinhos”.
O síndico também alerta 

sobre como este sentimen-
to de segurança e proteção 
permite que as crianças do 
condomínio possam brincar 
na rua sem estar sujeito a 
qualquer perigo. “Os muros 
do condomínio afastam a 
violência que vemos nos dias 
atuais. Aqui dentro estamos 
seguros desses males e nos-
sas crianças não precisam fi-
car trancadas dentro de casa 
por conta do medo”, afirma.

Deuselita e Moisés con-
cordam que agora o esforço 
é pela garantia dos muros e 
guaritas dos condomínios. 
Os dois condomínios fize-
ram parte do Movimentos 
Popular Pela Lei de Muros e 
Guaritas, que tem o objetivo 
de obter do governo uma re-
gulamentação que permita 
a continuidade dessas edifi-
cações, não correndo mais 
o risco de serem derrubadas. 
“Agora que a proposta está 
em consulta pública, ficamos 
mais calmos e confiantes de 
que teremos em breve nossos 
muros resguardados pela lei”, 
comemora Deuselita.  Moisés 
reforça: “ A regulamentação 
dos muros é uma garantia 
muito esperada. Não vivere-
mos mais sob a incerteza de 
que eles sejam removidos. A 
lei é mais um alento de tran-
quilidade para todos”.
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cenário
atual

HOJE, NO DF, EXISTEM 
APROXIMADAMENTE
700 CONDOMÍNIOS

SERÃO BENEFICIADOS
CONDOMÍNIOS regularizados

inseridos em área de 
interesse específico   arine  ( ( 

a MINUTA DO DECRETO 
ESTÁ NA SEGETH EM 
FASE DE CONSOLIDAÇÃO DA 
CONSULTA PÚBLICA 
REALIZADA

AO TODO, SÃO MAIS DE
500 MIL PESSOAS

O PRÓXIMO PASSO É A APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO COM AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS PELA SOCIEDADE CIVIL.
POSTERIORMENTE, SEGUE PARA
ASSINATURA DO GOVERNADOR
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Em fase de conclusão da 
etapa de Consulta Pública, 
o projeto de regulamentação 
dos muros e guaritas é resul-
tado do trabalho incialmen-
te desenvolvido pelo Movi-
mento Popular pela de Lei de 
Muros e Guaritas, protocola-
do junto à Segeth. No dia 29 
de maio, foi realizada uma 
Audiência Pública no pró-
prio órgão para colher as úl-
timas considerações por par-
te da sociedade. Estiveram 
presentes moradores, empre-
sas e associações ligadas aos 
condomínios do Distrito Fe-
deral. De acordo com Mau-

Um dos principais pontos 
da nova proposta apresenta-
da pela Segeth diz respeito 
ao acesso de terceiros às áre-
as internas dos condomínios. 
De acordo com a proposta 
em análise, qualquer indiví-
duo, devidamente identifica-
do, poderá ter acesso às áre-
as comuns dos condomínios 
fechados. 

A medida, apesar de não 
ir ao encontro com a primei-
ra proposta apresentada pe-
las entidades do Movimento  
Popular pela Lei de Muros 
e Guaritas, está de acordo 

PROJETOS DE MUROS E GUARITAS EM FASE DE CONSULTA PÚBLICA

ACESSO CONTROLADO POR IDENTIFICAÇÃO

rício Soldaini, morador do 
Taquari, “a proposta precisa 
ser aprimorada em alguns 
pontos como, por exemplo, a 
inclusão de núcleos urbanos 
informais no decreto". Acer-
ca desse assunto, o secretário 
Thiago de Andrade comen-
tou que “não há a possibili-
dade de se legislar sobre al-
go que não está consolidado 
de maneira legal. O decreto 
vale justamente para os nú-
cleos urbanos formais, que 
passaram por processo de re-
gularização e abandonaram 
esta figura irregular”. 

Assim que a nova regula-

com a legislação federal e 
no direito de ir e vir garan-
tido pela constituição. “Não 
estamos garantindo apenas 
o direito de passagem, e sim 
o direito de livre trânsito, 
desde que identificado, de 
acordo com o que rege nos-
sa constituição”, argumenta 
o secretário da Segeth, Thia-
go de Andrade. O condomí-
nio Morada dos Nobres, de 
acordo com Deuselita, já 
aplica esta exigência em sua 
portaria, mesmo antes da 
regulamentação.

 A síndica explica que 

mentação entrar em vigor, 
boa parte dos condomínios 
regularizados do Distrito 
Federal terão seus muros e 
guaritas resguardados pelo 
novo decreto. A regra não 
se aplica aos condomínios 
instalados em Áreas de Inte-
resse Social (ARIS), de acordo 
com proposta apresentada. 
Atualmente, existem mais 
de 700 condomínios em todo 
o DF. O secretário, entretan-
to, frisou que a medida “não 
é de cunho restritivo, logo 
que na realidade atual, essas 
áreas precisam de uma pre-
sença maior do Estado, e o 
cerceamento podia dificultar 
o desenvolvimento de ações 
nessas localidades”.

O projeto faz parte das 
medidas adotadas pelo Go-
verno de Brasília (GDF) 
para regulamentar a lei 
13.465/17, em vigor desde o 
ano passado. O modelo de 
regulamentação aplicado 
será feito a partir de conces-
sões do GDF aos condomí-
nios, sendo renovada a cada 
5 anos. A expectativa é que o 
decreto seja assinado até me-
ados de julho.

“qualquer indivíduo que 
estiver com documento de 
identificação pode entrar no 
condomínio, podendo ser 
acompanhado pela seguran-
ça ou não”.  Para ela, tudo 
não passa de uma situação 
de bom senso de ambas as 
partes. “Esses dias, por exem-
plo, uma pessoa que não 
mora no condomínio pediu 
para o filho usar nossa pis-
ta de skate. Eu permiti, pois 
não vi nenhum motivo para 
negar sua entrada”, relata. 
A norma vale para visitas 
ocorridas entre 06h e 22h.
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O QUE DIZ A SEGETH
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JNB -  Qual a opinião da SEGETH com relação ao 
decreto?

TA: A opinião da Secretaria está exposta, a princípio, 
na minuta de decreto que foi submetida nesta consulta 
pública, mas nosso papel aqui é mediar um conflito urba-
no instalado há décadas na cidade e por isso nós estamos 
ouvindo a sociedade. Não se trata somente de consolidar 
a visão de “A” ou “B” ou a visão da Secretaria, e sim de fazer 
uma legislação que ouça o maior número de pessoas e que 
estabeleça consenso de novas soluções possíveis.

Por que condomínios regularizados?

Por que são condomínios que já têm todos os ritos pro-
cessuais comprovados, desde a propriedade, titularidade 
até à obediência aos normativos de infraestruturas e ou-
tros licenciamentos diversos, sendo assim parte consti-
tuinte do acervo regular da cidade.

Você acha que esse decreto incentiva ainda mais a 
busca pela regularização no DF?

Pelo que ouvimos durante os nossos debates ao longo 
dessa gestão, sim. Há alguns moradores e síndicos que 
se opõem não à regularização em si, mas à eventual per-
da dos muros e guaritas no futuro. Então sim, contribuirá, 
mas, para além disso, o objetivo aqui é mediar um conflito 
que está instalado há décadas na cidade.

De acordo com a proposta enviada para Consulta Po-
pular, qualquer cidadão pode entrar nos condomínios 
fechados desde que se identifique. Essa medida apre-
senta algum risco aos moradores? Por quê?

A proposta que apresentamos à população aqui hoje 
contempla o que está disposto na lei federal 13.465/17, no 
que diz respeitos aos condomínios com acesso controla-
do, como também se baseia no artigo V da Constituição 
Federal, que garante o direito de ir e vir a todo cidadão. 
Os loteamentos com muros terão o controle de acesso 
e serão regulamentados pelo decreto, sendo vedado o 
impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de 
veículos, não residentes, devidamente identificados ou 
cadastrados, como determina o texto da nova lei.

Quais são os próximos passos?

Nossos esforços agora estão focados em consolidar 
as contribuições da consulta pública realizada, chamar 
uma nova reunião e apresentar o que foi debatido inter-
namente. E seguindo a lógica de trabalho da Secretaria, 
continuar o processo de construção coletiva.

O arquiteto e urbanista Thiago de Andrade é secre-
tário de Estado de Gestão do Território e Habitação 
(Segeth) e falou ao Jornal Nosso Bairro sobre o proces-
so de regulamentação dos muros e guaritas nos condo-
mínios do Distrito Federal.
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CULTURA E LAZER

UMA PAIXÃO QUE ULTRAPASSA GERAÇÕES
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A Copa do Mundo da Rús-
sia vem se aproximando. A 
estreia está marcada para 
o próximo dia 14 de junho. 
No entanto, para os colecio-
nadores de figurinhas do Ál-
bum Oficial da Copa, a com-
petição já começou há muito 
tempo. De todas as idades, 
os colecionadores visitam os 
vários pontos de troca em 
todo o DF para completarem 
seus álbuns. São pessoas uni-
das pela paixão ao futebol e 
pela diversão, que para mui-
tos não é apenas um hobby.

São 682 figurinhas para 
completar o álbum. O preço 
do pacote (5 figurinhas, ou 
cromos, como também são 
chamadas) é de R$2,00. Pa-
ra ter o livro completo, seria 
necessário aproximadamen-

ÁLBUM OFICIAL DA COPA DO MUNDO MOBILIZA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS. EM 2018, EDITORA LANÇOU A 
13ª EDIÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO

te R$ 280, sem cromos repe-
tidos. Impresso pela Editora 
italiana Panini, a edição 
2018 é a 13ª edição do livro 
ilustrado para as Copas.

Para alguns colecionado-
res, o hábito de completar o 
álbum vem da infância. “Me 
sinto nostálgico em comprar 
e abrir o pacote, colar e ver o 
álbum se completando. Mas 
também tem aquela coisa de 
ir à banca, encontrar outros 
colecionadores e fazer tro-
cas”, conta Eduardo Silveira, 
47, morador de Sobradinho.

Eduardo já é considerado 
um colecionador experiente. 
O Álbum da Copa de 2018 
já é o sétimo da sua cole-
ção. “Comecei na Copa de 
90. Trabalhava como bal-
conista perto de uma banca 

em Juiz de Fora, onde nas-
ci. Fiquei muito feliz quan-
do consegui a figurinha do 
Careca, atacante da Seleção 
naquela época. De lá pra cá, 
não perdi uma competição”, 
relembra.

Apesar da febre pelas fi-
gurinhas, alguns coleciona-
dores de Sobradinho se di-
zem chateados pela falta de 
pontos de troca na cidade. O 
Atleta amador Claudio Rios 
conta que “sempre compro 
figurinhas nas bancas da 
quadra 8 e da quadra 7 (em 
frente ao TRE), mas não há 
nenhuma mobilização dos 
donos para permitir que a 
gente montasse um ponto 
de troca lá”. Claudio conta 
que “nas outras RAs o pes-
soal é bem mais mobiliza-

FESTAS e EVENTOS

Parceiro do Clube UP tem descontos 
nos combos de brinquedos da Lu Brink 

15%
de desconto

Combo 1 Cama elástica + Piscina de bolinhas + Castelo inflável

Cama elástica + Castelo inflável + Algodão Doce

Cama elástica + Barraca Pipoca + Algodão Doce

Cama elástica + Futebol de Sabão

Cama elástica + Tombo Legal + Totó

Combo 2

Combo 5

Combo 3

Combo 4

Telefone:

61 3254-7775
61 98461-2322

PARCEIRO PARCEIRO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO BÁSICO AO ACABAMENTO

PARTICIPANTE DO CLUBE UP

TEM 10%
DE DESCONTO

NA GLOBAL

*Desconto não aplicável aos materiais básicos (cimento, tijolo, brita, argamassa e areia)

DF 425 - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE
MÓDULO B - LOJAS 08/12 - SOBRADINHO/DF

3485-0604
3485-8910

do, tem até grupo de men-
sagens local específico para 
as trocas. Eu mesmo quando 
quero trocar figurinhas, vou 
à banca da 106 norte, pois 
sempre tem alguém por lá”, 
comenta.

A venda de figurinhas 
também é algo que chama 
a atenção dos comerciantes 
e donos de bancas locais. 
Marcelo Rodrigues, empre-
sário que possui uma loja na 
cidade, conta que a procura 
é grande. “Está vendendo 
muito, chega a ter fila para 
compras”, relata.

O empresário afirma que 
a venda das figurinhas me-
lhorou a venda de outros 
produtos de sua loja. Mar-
celo conta que diariamente, 
alguns jovens se encontram 
na loja para fazer as trocas 
para completar  o álbum. 
“Todos os dias tem um ra-
paz fazendo trocas na loja. 
Fizemos no último dia 02 
um feirão de figurinhas e ar-
tigos do tema para atrair os 
colecionadores”, conta.

Além de comercializar, 
Marcelo admite que tam-
bém começou a colecionar 
os cromos. “Tenho filhos 
gêmeos de 7 anos e eles es-
tão 'para ficar doidos' com 
essa coleção, inclusive um 
deles iniciou ontem um no-
vo álbum  para doar a uma 
criança pobre. É muito co-
mum encontrar 'jovens de 
30, 40, 60 anos' comprando 
figurinhas como se tivesse 
no vigor da infância”.

SUSTENTABILIDADE

EM FOCO

Localizada na região 
do Grande Colorado, a 
Reserva Biológica de 
Contagem abrange uma 
área de 3.426,15 hecta-
res. Foi criada em 2000 
com objetivo de asse-
gurar a preservação do 
equilíbrio natural da 
diversidade biológica e 
dos processos naturais. 

Na Reserva está 
localizada o ponto de 
captação da ETA Sobra-
dinho, que contribui no 
abastecimento de 
Sobradinho I e II. O 
Córrego Paranoazinho, 
local onde é feita a 
captação da ETA Sobra-
dinho, se encontra 
dentro da Rebio. Nesse 
caso, a Reserva tem 
participação direta com 
a vazão apresentada 
pelo rio. Ela se compor-
ta como um colchão, 
absorvendo água da 
chuva e mantendo o 
nível do córrego está-
vel, sem secas ou varia-
ções de nível muito 
grandes.
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COMUNIDADE

MARILZA “DO BRASIL”, A 
TORCEDORA NÚMERO 1 DA 
SELEÇÃO BRASILEIRA

Aos nove anos de idade, 
Vinícius Júnior foi descober-
to pela escolinha de futebol 
Fla Social, em São Gonçalo, 
no Rio de Janeiro. Cerca de 
oito anos depois, o jovem 
atleta foi negociado ao Real 
Madrid por 45 milhões de 
Euros. 

Esse é um dos exemplos 
de como a prática esportiva 
pode mudar a vida de me-
ninos e meninas em todo o 
Brasil. O caso de Vinícius de-
monstra o papel fundamen-
tal que as escolinhas das 
categorias de base, os pro-
fissionais de Educação Físi-
ca e as famílias exercem para 
descobrir e apoiar talentos 
em carreiras esportivas. 

Mas, para que possamos 
ter gerações de Vinícius em 
todo o Brasil, é necessário 
que as escolas aprendam 
maneiras mais atraentes de 
fazer com que os jovens pra-
tiquem esporte. 

Durante 19 anos, onde fui 
professor de Educação Físi-
ca no Colégio Federal Dom 
Pedro II, no Rio de Janeiro, 
fiz de tudo para fazer com 
que os jovens tivessem mais 
interesse em praticar espor-
tes do que jogar videogame 
e, mais recentemente, nave-
gar na internet. 

Além disso, como conven-
cer um aluno a praticar uma 
aula de Educação Física por 
50 minutos, sendo que ele 
tem que voltar para a aula 
de Matemática? Ou ainda fa-
zer com que ele saia de uma 
frequência cardíaca de 60 a 
80 batimentos por minuto, 
subindo para 120 a 130 na 
prática de exercícios, e volte 
para uma aula de Física? 

O segredo está na moti-
vação. Mais do que demons-
trar a importância do exer-
cício físico para a saúde do 
jovem, as escolas precisam 
convencê-lo que o esporte é 
muito mais interessante do 
que outras atividades que 
não lhe renderão benefícios 
no presente ou no futuro. 

A partir desse questiona-
mento, criei uma associação 
esportiva dentro do colégio, 
com diretores de várias mo-

Motivação e 
transformação 
pelo esporte
por Arnaldo Cezar Coelho

Arnaldo Cezar Coelho é comentarista de futebol dos canais Globo e 
foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 1982, na Itália.

MORADORA DE SOBRADINHO, MARILZA GUIMARÃES COLECIONA EM CASA MAIS DE 
DOIS MIL ITENS NAS CORES DA SELEÇÃO BRASILEIRA

OPINIÃO
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dalidades do esporte, para 
organizar campeonatos en-
tre as turmas. Então, os ga-
rotos começaram a descer 
para treinar e depois para 
disputar o torneio. 

Eu, que tinha dificulda-
des de atrair os alunos para 
a Educação Física, comecei 
a receber reclamações dos 
professores de outras ma-
térias, dizendo que nos dias 
de jogos não sobrava um alu-
no sequer para dar aula, por 
que os garotos desciam para 
jogar ou apoiar os seus co-
legas. Então, descobri que a 
competição entre as turmas 
era muito mais atrativa do 
que a aula de Educação Físi-
ca, no método tradicional. 

A partir dessa experi-
ência, repliquei a mesma 
metodologia em minha re-
transmissora da Globo, em 
Resende, no Rio de Janeiro. 
Só que agora, em vez de alu-
nos, passei a fazer o campe-
onato com as comunidades 
e cidades. O desafio então 
passou da educação dos alu-
nos para, agora, a educação 
das torcidas de cada uma 
das cidades representadas 
na competição. 

Dessa forma, chego à 
conclusão de que quanto 
mais as escolas, as institui-
ções e o Governo promove-
rem competições entre os 
jovens e entre as comunida-
des, mais o esporte será va-
lorizado. Esse é um primeiro 
exemplo para se fortalecer 
a disciplina de Educação Fí-
sica e o esporte de forma 
geral, desde à infância até a 
vida adulta.   

Assim como o Vinícius, 
qualquer outro garoto de 
Sobradinho, Taguatinga e 
do Distrito Federal também 
pode apostar no esporte. Por 
que todas as pessoas, jovens 
ou não, têm o direito de so-
nhar, como eu sonhei quando 
era um garoto de praia em 
Copacabana. 

É o que eu sempre falo 
para toda a garotada, a Re-
gra é Clara: Você tem que vi-
ver um sonho. Para isso, pre-
cisa ter um projeto de vida!

Moradora de Sobradinho, 
Marilza Guimarães é conhe-
cida como a torcedora núme-
ro 1 da capital federal. Com 
mais de dois mil itens que 
remetem à Seleção Brasileira, 
a técnica de enfermagem de 
67 anos é um dos símbolos da 
torcida brasileira. Em sua ca-
sa, toda em verde e amarelo, 
Marilza “do Brasil” se prepa-
ra para receber a comunida-
de e pessoas de fora do DF pa-
ra assistirem a atuação da Se-
leção Brasileira no Mundial.

Durante a entrevista, do-
na Marilza estava com o 
pescoço imobilizado, resulta-
do de um pequeno acidente, 
mas, segundo ela, o machu-
cado é um sinal de sorte. “Na 
Copa 94, eu quebrei o braço 
pouco antes da Copa, e o 
Brasil quebrou o jejum de 24 
anos sendo tetracampeão. É 
um bom presságio”, brinca.

Natural de Ladário, região 
metropolitana de Corumbá 
(MS), dona Marilza conta 
que sua paixão pelo futebol é 
uma herança de família. De 
acordo com a torcedora, “es-
sa história vem desde quando 
eu era criança, por influência 
do meu pai que era fanático 
pela Seleção”. Em 1958, pri-
meiro título da Seleção Bra-
sileira no Mundial, ela tinha 
apenas 6 anos e acompanha-
va os jogos pelo rádio. “Meu 
pai sempre falava do Valdir 
Amaral, que narrava os jo-
gos. É uma das principais 
lembranças que tenho da-

quele título”.
A paixão pela Seleção po-

de ser vista em todos os cantos 
da sua casa. Todos os objetos, 
desde almofadas até os talhe-
res carregam alguma das co-
res da bandeira do Brasil. São 
mais de 2000 itens comemo-
rativos, incluindo presentes, 
camisas e acessórios da Sele-
ção brasileira. De acordo com 
a torcedora, a proximidade 
do Mundial faz com que ela 
se vista apenas com as cores 
da bandeira. “Quando chega 
maio eu só me visto com as 
cores do Brasil. Eu não saio 
com outra roupa que não 
seja verde, amarela ou azul. 
Em uma festa que fui na Ma-
rinha do Brasil, por exemplo, 
usei uma roupa social azul 
com a bandeira do Brasil por 
baixo da camisa”.

A técnica em enfermagem 
conta que chegou em Brasília 
em 1988 e trouxe de sua terra 
natal essa tradição de enfei-
tar tudo. “Quando cheguei 
aqui, morava em um apar-
tamento na 308 Sul, próximo 
à igrejinha Nossa Senhora de 
Fátima. Eu enfeitava o jar-
dim do meu bloco e colocava 
a bandeira do Brasil na fa-
chada do meu apartamento. 
O pessoal achava estranho, 
pensavam que eu era louca, 
mas depois se acostumaram. 
Fiquei conhecida por isso”, 
conta.

Ao chegar em Sobradi-
nho, dona Marilza continuou 
a tradição. Sua casa, com a 

fachada amarela e uma ban-
deira pintada na parede da 
sacada, pode ser vista de lon-
ge. O aviso no portão verde é 
bem claro “torcedora número 
1 de Brasília”.

Os preparativos para a 
Copa da Rússia já estão em 
andamento. Dona Marilza 
comprou várias latas de tin-
ta para retocar a pintura das 
paredes e para pintar os mu-
ros dos vizinhos. A torcedora 
conta que no Mundial deste 
ano, além da comunidade, 
espera convidados de fora do 
Distrito Federal. “Algumas 
pessoas estão vindo de Para-
catu para assistir aos jogos 
aqui. Uma escola infantil 
aqui de Sobradinho também 
virá. Durante os jogos, minha 
casa fica cheia”, comemora.

No entanto, a torcedora 
enfatiza que existe uma re-
gra nos jogos em sua casa: 
tem que estar com a camisa 
da Seleção. “Quando che-
ga alguém sem uniforme do 
Brasil, eu empresto uma das 
minhas camisas, desde que 
devolva quando for embora. 
Mas a tradição verde amare-
la fica mantida”.

As expectativas da torce-
dora são bem claras. Marilza 
quer o título com uma vitó-
ria sobre a Alemanha, uma 
revanche. “Não precisa de-
volver o 7x1, 1x0 para mim 
basta. Mas o gol da vitória 
tem que ser do Marcelo, ele 
é muito raçudo (sic), é meu 
jogador favorito”.
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VALORES QUE UNEM.
IDEIAS QUE TRANSFORMAM.

E COMEÇAMOS PELA NOSSA  MARCA.
ESTAMOS NOS RENOVANDO

ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

O segundo semestre do 
ano se aproxima e a moleca-
da logo se empolga ao saber 
que nos próximos dias a Co-
pa vai agitar a cidade. Mas 
se engana quem pensa que 
estamos falando da Copa 
do Mundo da FIFA. A Região 
Norte do DF tem sua própria 
Copa, a Copa Abarka de Fut-
sal, que em 2018 chega à sua 
décima edição.

Pode parecer muita pre-
tensão comparar a Copa do 
Mundo com a Copa Abarka? 
Talvez. Mas a verdade é que, 
muitas vezes, os alunos que 
participam ficam mais em-
polgados com a chegada da 
Copa Abarka do que com a 

própria Copa do Mundo.
Considerada a maior 

competição escolar da Re-
gião Norte do DF, a Copa 
Abarka envolve mais de dois 
mil meninos e meninas, di-
vididos em 11 categorias, de 
escolas públicas e particula-
res, promovendo a integra-
ção entre milhares de jovens 
de diferentes classes sociais.

O futebol é o que une es-
ses jovens, mas o resultado 
obtido vai muito além das 
quatro linhas, como conta 
Fábio Abarka, idealizador 
e organizador do projeto: 
“Nesses 10 anos, um proje-
to que começou através da 
Abarka e de professores, ho-

je se tornou um projeto da 
cidade. Mais de 50 bolsas 
de estudos foram ofereci-
das a estudantes de escolas 
públicas que participa-
ram e se destacaram na 
competição. Além dis-
so, temos ex-alunos que 
jogaram edições anterio-
res da Copa Abarka e ho-
je são professores. Jovens 
que se afastaram das drogas 
por estarem inseridos no meio 
esportivo. E até mesmo jovens 
que seguiram carreira pro-
fissional no futebol e ho-
je estão jogando aqui 
no Brasil, nos Estados 
Unidos e até na Euro-
pa. Então, a gente vê que 
não é só o futebol. A gen-
te vê que o projeto traz 
resultados que vão além do 
esporte”.

A primeira parte da Copa 
Abarka, com categorias de 15 
a 18 anos, iniciou em maio e 
vai até meados de junho. A 
segunda parte, para alunos 
e alunas de 05 a 14 anos de 
idade, se inicia em julho e vai 
até agosto. Você pode conhe-
cer mais sobre a competição 
e os projetos sociais no site: 
w w w. f a b i o a b a r k a . c o m . b r
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Abertura da Copa Abarka 2018 lotou o Ginásio de Sobradinho.


