
TENSÃO NA CORRIDA 
AO PALÁCIO DO BURITI
A POUCOS DIAS DAS ELEIÇÕES, A CADEIRA DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
CADA VEZ MAIS DISPUTADA. PROMESSAS DE AUMENTO SALARIAL, CONSTRUÇÃO DE 
ESTÁDIOS E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO SÃO ALGUMAS 
DAS DIVERSAS PROPOSTAS DOS CANDIDATOS PARA CONQUISTAR OS ELEITORES 
BRASILIENSES.
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Editorial

O que esperamos de nossos 
candidatos? Que sejam os sal-
vadores de nosso povo?  Que 
sejam melhores do que nós? 
Que não cometam os erros que 
diariamente cometemos?  As 
injustiças que, um dia, nos arre-
pendemos? Ou que façam aquilo 
que sempre admiramos nos ou-
tros, mas que não fazemos. 

Não. Eles não são, nem de 
longe, a perfeição. São pessoas 
como eu, como você, como nós. 
Possuem imperfeições ineren-
tes do ser humano, que remetem 
ao erro, que provocam falhas 
de conduta ou de caráter.  Sen-
timentos que nem sempre são 
tão bons como gostaríamos que 
fossem. 

Não iremos elegê-los por su-
as divindades – a té por que não 
as temos. Iremos sim escolhê-
-los por seus acertos, pelos sen-
timentos bons que também os 
habitam e, principalmente, por 
suas competências e condutas 
que os tornam mais preparados 
do que nós para nos representar, 
seja na gestão pública ou na ela-
boração das leis que impactarão 
nossas vidas.

Sejamos coerentes, acima 
de qualquer coisa. Quantas pro-
messas fizemos e não as cumpri-
mos? Quantas desculpas demos 
sobre nossos erros? Quantas ve-
zes erramos e não admitimos? E 
quantas vezes julgamos precipi-
tadamente e não reconhecemos? 

Não espere pelo salvador da 
pátria, pois ele não virá. Não 
aposte em propostas mirabolan-
tes, pois elas não prosperarão. 
Não pense que somente o seu 
candidato é capaz de transfor-
mar a sua realidade. Não! Isso 
é um dever de todos nós, e só 
acontece quando acreditamos 
em nossos valores, em nosso 
trabalho e em nossa capacidade 
de transformar o futuro. Basta 
cada um fazer a sua parte. 

Portanto, nessas eleições, 
temos o dever e a responsabi-
lidade de avaliar a fundo quais 
são os candidatos e propostas 
que nos representam. Pois, so-
mos espelhos do que somos e 
nos juntamos àqueles que nos 
completam. 

Que sejamos então, nessas 
eleições, o que há de melhor do 
ser humano. 

Boa sorte a todos nós e uma 
ótima leitura. 

Expediente

LOTES NO LAGO AZUL CHEGAM A 
R$ 304 MIL, APONTA LAUDO DA CEF
OS VALORES ESTIMADOS PEGARAM MORADORES DE SURPRESA. MÉTODO ADOTADO PELO GOVERNO 
FEDERAL NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO DESCONTO DE BENFEITORIAS FEITAS PELO MORADOR

Os valores definidos pela Caixa 
Econômica Federal para os lotes do 
condomínio Lago Azul, no Grande 
Colorado, assustaram os moradores 
que estavam aguardando pelas es-
crituras dos terrenos. O parcelamen-
to faz parte da primeira Venda Dire-
ta executada pelo Governo Federal, 
por meio da Secretaria de Patrimô-
nio da União (SPU). 

Os valores chegam a R$ 304 mil, 
preço considerado muito alto pelos 
moradores da região. Em compara-
ção com áreas regularizadas pelo 
Governo de Brasília, as cifras apre-
sentadas superam o preço médio de 
lotes estipulados para o condomínio 
Ville de Montagne, no Lago Sul, de 
R$ 188 mil.

 O Lago Azul é o primeiro condo-
mínio em terras do Governo Federal 
a ser regularizado. Em junho, o 7º 
Ofício de Registro de Imóveis liberou 
as escrituras dos 174 terrenos. Com 
a documentação, a SPU anunciou o 
início do processo de Venda Direta. 
No último dia 20 de agosto, repre-
sentantes do Órgão apresentaram 
para a comunidade a avaliação dos 
terrenos realizada pela Caixa Eco-
nômica Federal, mas os números 
não agradaram os moradores.

Síndica do Condomínio, Júnia 
Bittencourt, questiona o método 
adotada pela SPU. A expectativa 
dos ocupantes era de que houvesse 
um abatimento de até 40% do va-
lor, referente às benfeitorias realiza-
das pelos moradores. “Achávamos 
que a Secretaria de Patrimônio da 
União usaria os mesmos critérios 
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adotados pela Terracap para avalia-
ção dos terrenos e das benfeitorias. 
Fomos surpreendidos pela forma de 
cálculo da Caixa, que fixou valores 
de lotes mais altos do que os estipu-
lados pela Terracap em outros pro-
cessos”, reclama.

O analista de sistemas Sérgio Au-
gusto Novaes Cabral, 53 anos, mora 
no Lago Azul desde 2002. Ele conta 
que a expectativa da comunidade 
quanto à regularização era grande, 
mas afirma que o levantamento de 
preços “foi um balde de água fria”. 
“Todo mundo ficou muito frustra-
do, já que esperávamos um preço 
justo”, comenta. “Ter a proprieda-
de do terreno é a realização de um 
sonho. Espero que a SPU fixe valo-
res justos, porque, com a avaliação 
da Caixa, a maioria dos moradores 
não vai poder comprar os lotes”.

O Artigo 16 da Lei  nº 13.465/2017 
determina que “a aquisição de di-

reitos reais pelo particular ficará 
condicionada ao pagamento do 
justo valor da unidade imobiliária 
regularizada”. Ainda segundo esse 
dispositivo, o preço final deve ser 
definido “sem considerar o valor 
das acessões e benfeitorias do ocu-
pante e a valorização decorrente 
da implantação”. Júnia afirma que 
o método de cálculo da Caixa des-
considerou a valorização existente 
a partir das obras de infraestrutura.

Em nota, a assessoria de impren-
sa da Secretaria de Patrimônio da 
União informou que a metodologia 
para a definição do valor final dos 
terrenos ainda não está acertada. 
“O laudo da Caixa foi entregue, 
mas ainda não há definição sobre 
a metodologia que será usada na 
valoração dos imóveis no Condo-
mínio Lago Azul. Essa definição de-
ve ocorrer nos próximos dias”, diz 
a nota.

Participante do Clube UP 
tem descontos na 
Academia Saúde.com

15%
nos valores

de tabela
PARCEIRO

3 4 8 5 - 8 8 8 0
Condomínio Novo Horizonte 
Lote 06, Módulo A - Sobradinho/DF

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao
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Como o senhor avalia 
a importância da tec-
nologia, inovação e da 
pesquisa no meio políti-
co do DF?

Inovação tecnológica é 
um tema complexo para 
o meio político. Isso é um 
pouco preocupante, pois a 
política precisa traçar um 
novo rumo, principalmen-
te nesse tema. Nós temos a 
sorte de ter um governo que 
é parceiro da inovação, da 
pesquisa. O Rollemberg tem 
papel fundamental nisso, 
logo que ele vem agindo 
em prol da inovação já há 
um bom tempo. Na própria 
história dele como senador, 
onde apoiou projetos da 
Embrapa. Esperamos que 
ele continue, por que se não 
fosse a força e o peso que o 
governador deu aqui, o Bio-
TIC não existiria.

No cenário do DF, a gen-
te não vê muitos políticos 
preocupados com o tema. 
O mundo de hoje depende 
de colaboração, de buscar 
sinergias. Você tem que 
cooperar e colaborar para 
reduzir custos, trazer ideias 
de várias instituições. O po-
lítico do futuro será menos 
um dono e mais um ma-
estro para organizar a re-
lação entre o trabalho das 
empresas com as univer-
sidades, em um ambiente 
onde as entidades possam 
trabalhar com o gover-

PRESIDENTE DA BIOTIC/SA, EMPRESA GESTORA DO PARQUE TECNOLÓGICO, FAZ UM BALANÇO 
SOBRE OS MESES INICIAIS DE OPERAÇÃO, ALÉM DE EXPOR AS PERSPECTIVAS FUTURAS Jo
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no, em constante sinergia. 
O governo tem que estar 
com esse tipo de agenda de 
longo prazo para criar um 
ambiente que faça de Bra-
sília um “Vale do Cerrado”, 
onde os jovens sonhem em 
trabalhar na região. 

Como está sendo a 
atuação do BioTIC nes-
ses meses iniciais? Já 
conseguimos atrair pro-
jetos e empresas-âncora 
para o Parque? 

Eu faço um balanço mui-
to positivo, pois estamos em 
ritmo acelerado. Inaugura-
mos o edifício de governan-
ça, onde está a BioTIC/SA, 
com mais de 10 mil metros 
quadrados. O Parque como 
um todo possui uma área 
de um milhão de metros 
quadrados e esse prédio é 
o marco inicial. Aqui, nós 
já temos instaladas orga-
nizações do ambiente de 
inovação, como a ABIPT, 
Anprotec, a Techsoft, o IBT, 
o Sistema Fibra, Sebrae, 
além de empresas do ramo 
de biotecnologia e TI.

Iniciamos também o 
processo de ocupação do 
bloco B, por meio de edital 
para seleção de startups. 
Pensamos colocar lá cerca 
de 30 a 40 empresas. Pre-
tendemos criar uma área 
de aceleração, onde o tem-
po médio de estadia dessas 
empresas seja entre 8 e 16 

meses. Para gerenciar essas 
empresas, teremos a parti-
cipação de aceleradoras e o 
BioTIC com a cessão e orga-
nização do espaço.

Quais são os resulta-
dos esperados com rela-
ção à geração de renda 
e empregos no DF?  

Nosso objetivo é que o 
Parque Tecnológico seja 
considerado um ambiente 
do mais alto nível de ino-
vação.  Um local onde em-
presas comecem pequenas 
e que, em pouco tempo, 
tenham um valor de mer-
cado na casa dos milhões. 
Queremos ter inteligência, 
valor agregado, tornar Bra-
sília uma sede de Pesquisa e 
Desenvolvimento para jun-
tar as ciências. 

Queremos transformar 
conhecimento científico em 
negócio, para fazer desses 
estudos algo rentável, que 
gere renda.

Independente do re-
sultado das eleições, 
quais são as garantias 
de continuidade do Par-
que Tecnológico nos 
mesmos moldes? 

O BioTIC é um projeto 
de governo e não de um 
candidato. Você tem leis 
que regulamentam o Par-
que, decretos específicos 
para sua criação. O Comitê 

de Governança é formado 
por um ecossistema priva-
do, com instituições como 
Anprotec, ABIPT, além do 
próprio Sebrae. 

São vários atores de pe-
so que influenciam e estão 
atuando nesse projeto. O 
BioTIC foi feito para uma 
sociedade que sonha em 
ver outro tipo de oportuni-
dade de desenvolvimento e 
de trabalho.

 Existem algumas Leis 
da CLDF que estabelecem 
o Parque Tecnológico. A Lei 
de Inovação do DF, institu-
ída este ano, por exemplo, 
que faz referência ao Par-
que e à BioTIC S/A, é um 
projeto que continuará in-
dependente do resultado 
das eleições.

No caso de reeleição 
do Governador Rodrigo 
Rollemberg o que pode-
mos esperar para o futu-
ro Parque Tecnológico?

O BioTIC foi uma se-
mente plantada pelo atual 
governo. Para a segunda 
fase, temos o desafio de 
trazer grandes centros de 
inovação, que serão os ân-
coras do Parque, de diver-
sas partes do mundo, como 
o EmbrapaTEC, o Centro de 
Inovação da Bayer, a  Pa-
nasonic, entre outros. 

Outra meta é capacitar 
as pessoas para o trabalho 
do futuro, uma requalifica-
ção nos moldes das novas 
demandas que o mercado 
tecnológico exige. É essen-
cial trazermos para cá mão 
de obra de outros lugares 
do mundo, fazermos uma 
sinergia de conhecimento 
para um melhor resultado 
final. 

Estamos também estu-
dando uma parceira com 
um centro de biociências 
localizado na cidade de As-
tana, capital do Cazaquis-
tão, pois é um projeto com 
a proposta de  desenvolvi-
mento em biotecnologia 
muito similar ao BioTIC. 
Parcerias como essa contri-
buem para um desenvol-
vimento de pesquisas de 
ponta, além de uma renta-
bilidade elevada. Brasília 
sempre teve um caráter cos-
mopolita, receptivo. Quere-
mos trazer essa característi-
ca para o Parque, por meio 
de parceiras com os melho-
res projetos e profissionais 
do mundo na área.

MARIO HENRIQUE LIMA, 
PRESIDENTE DA BIOTIC 

O BIOTIC FOI 
FEITO PARA UMA 
SOCIEDADE QUE 
SONHA EM VER 
OUTRO TIPO DE 
OPORTUNIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO E 
DE TRABALHO.
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CORRIDA AO PALÁCIO DO BURITI: 
O QUE PROPÕEM OS CANDIDATOS AO GOVERNO?

O JNB ANALISOU OS PLANOS DE GOVERNOS APRESENTADOS PELOS PRINCIPAIS CANDIDATOS AO PALÁCIO DO BURITI. RODRIGO 
ROLLEMBERG (PSB) É O CANDIDATO COM O MAIOR NÚMERO DE PROPOSTAS PARA A SAÍDA NORTE DO DISTRITO FEDERAL

O   futuro do Distri-
to Federal está em 
jogo. Na corrida 

eleitoral, os candidatos ao 
Buriti dão suas cartadas 
para conseguir convencer 
os brasilienses de que são 
os melhores para adminis-
trar a máquina pública pe-
los próximos quatro anos. 
O JNB colocou seu time 
de jornalistas para saber o 
que prometem os candida-
tos. Dos mais conscientes 
aos mais “milagrosos”, a 
decisão do campeão dessa 
corrida está nas mãos de 
todos os cidadãos do DF.

Para critérios de aná-
lise, foram considerados 
os planos de governo dos 
cinco candidatos com me-
lhores intenções de voto, 
de acordo com a última 
pesquisa Ibope para Gover-
nador do DF, realizada no 
dia 18/09. São eles: Rodrigo 
Rollemberg (PSB), Rogério 
Rosso (PSD), Eliana Pedro-
sa (PROS), Alberto Fraga 
(DEM) e Ibaneis Rocha 
(MDB).

Dentre os temas, foram 
escolhidas as principais ne-
cessidades hoje para a Saí-
da Norte do DF, como saú-
de, educação, segurança e 
regularização fundiária.

O que chama a atenção 
nos planos de governo é a 
falta de pautas específicas 
paras as regiões de Sobra-
dinho, Sobradinho II e Pla-

naltina. Apenas dois candi-
datos foram mais específicos 
ao voltar o olhar para a re-
gião. O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) por exem-
plo, colocou em seu plano 
de governo a reforma do 
pronto-socorro regional e 
dos centros educacionais da 
região. A candidata Eliana 
pedrosa (PROS) cita a am-
pliação do Metrô para a 
Saída Norte como uma das 
principais propostas para a 
localidade.

As propostas nas áreas 
de saúde e educação não 
apresentam grandes novi-
dades para a Saída Norte. 
Além dos diversos pontos 
em comum, como informa-
tização dos sistemas de am-
bas as áreas e reajuste de to-
dos os servidores, nada ga-
nha destaque. O governado 
Rollemberg cita a reforma 
da unidade de saúde local 
em seu calendário de obras, 
única proposta concreta 
apresentada. 

Na segurança, apesar do 
cenário pessimista construí-
do pela maioria dos candi-
datos, o DF está acima de 
média nacional com relação 
ao seu efetivo. De acordo 
com os dados Instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatís-
tica (IBGE) sobre o assunto, 
a média nacional de efetivo 
policial é de um policial mi-
litar para 471 habitantes. O 
DF é o primeiro da lista com 

um PM para cada 190 ha-
bitantes. Na Polícia civil, os 
números se repetem. O DF 
possui um agente para cada 
900 habitantes, enquanto 
no resto do País a média é 
de um agente para cada 1.7 
mil habitantes. Ainda que 
positivo, as propostas de au-
mento desse efetivo via con-
curso público é pauta para 
quase todos os candidatos, 
como Rogério Rosso (PSD), 
Alberto Fraga (DEM) e Iba-
neis Rocha (MDB). 

Ibaneis (MDB), no en-
tanto, é o único candidato 
a citar a capacitação contí-
nua dos agentes das forças 
policiais, assim como a pre-
ocupação com a saúde física 
e mental dos agentes, com a 
criação de um programa in-
terno de cuidados aos poli-
ciais militares.

PROMESSAS DE 
CAMPANHA

Em meio a tantas pro-
messas, o eleitor tem de ficar 
atento com candidatos que 
prometem mundos e fundos 
durante a eleição. O Sociólo-
go Jorge Cardoso alerta sob 
o risco das “promessas de 
campanha”. Cardoso expli-
ca que “o plano de governo 
desses candidatos é um pi-
loto para as ações que cada 
um deles pretende executar 
durante o mandato. Um 
plano com muitas promes-

sas pode, às vezes, estar fora 
da realidade orçamentária 
do Estado, fazendo com que 
boa parte das promessas 
não se realizem”.

Entre os cinco favori-
tos na disputa ao Buriti, a 
candidata Eliana Pedro-
sa (PROS) é a que possui o 
maior número de compro-
missos firmados para obras 
de infraestrutura. São 71 
propostas, entre construção 
de hospitais, centros de trei-
namento policial, clínicas 
comunitárias, viadutos, no-
vas rodovias, além de dois 
novos estádios de Futebol.

Obras como hospitais, 
explica Carlos Alberto Sel-
mann, especialista em ges-
tão pública, “custam em 
média de R$50 milhões, de 
acordo com a proporção 
do empreendimento”. O es-
pecialista ressalta que, no 
entanto, os custos operacio-
nais são deixados de lado. 
“ O custo de manutenção 
de um hospital que atenda 
uma média de 600 pessoas 
por dia é de aproximada-
mente R$ 4 milhões men-
sais, uma cifra expressiva 
que nem sempre é calcula-
da no orçamento da obra”. 
O resultado, aponta o espe-
cialista, são “unidades de 
saúde sem profissionais ou 
equipamentos e materiais 
de atendimento básico”.

A candidata também 
promete construir dois no-
vos estádios de futebol no 
DF, em Santa Maria e no 
Recanto das Emas, que de-
vem ultrapassar a casa dos 
R$400 milhões. De acordo 
com o os dados de orçamen-
to apresentados pela Secre-
tária de Planejamento do 
DF, em 2018, o Estado espe-
ra ter um superávit de R$ 3,4 
bilhões de reais. Esse valor, 
de acordo com a Secretaria, 

“é investido em fundos de 
capital para gerar reservas 
ao Governo para prevenir 
cenários de crise”, afirma 
assessoria do órgão.

EDUCAÇÃO: ENTRE O 
CONSERVADOR E O 
NOVO

A educação também foi 
bem detalhada por alguns 
candidatos. Para a região 
norte, apenas o atual Go-
vernador Rodrigo Rollem-
berg se comprometeu com 
pautas concretas. A refor-
ma do CEPI 1 de Sobradi-
nho é uma das propostas, 
assim como a implanta-
ção do Ensino integral nas 
escolas da região.

De modo geral, os de-
mais candidatos deram 
ênfase ao aumento de 
salários dos profissionais 
e ao ensino integral. Iba-
neis Rocha (MDB) pro-
meteu que, se eleito, vai 
construir a Universidade 
Distrital do DF, com o ofe-
recimento de cursos em 
diversas RA’s. Eliana Pe-
drosa (PROS) também as-
sumiu o compromisso.

Já o candidato Alber-
to Fraga (DEM) e Rogério 
Rosso (PSD) optaram por 
uma política assistencial 
para o assunto. Entre as 
principais propostas de 
campanha, os candidatos 
pretendem reimplantar 
a bolsa-escola, política 
extinta do governo FHC, 
de 1995. Para o represen-
tante do Sindicato dos 
professores (SINPRO/DF), 
Yuri Soares, “tentar apli-
car uma política dessas 
em nossa realidade atual 
demonstra o desconheci-
mento por parte do candi-
dato acerca da educação 
do DF”, pontua.
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SEGURANÇA

Reajuste para Policiais civis, 
militares e bombeiros.

Reabertura das delegacias.

Construção de um novo centro de 
treinamento para a PM.

Construção do Colégio da Polícia 
Civil.

EDUCAÇÃO

Reestruturação dos planos de 
carreira.

Internet banda larga nas escolas.

Oferecer cursos de 
especialização para professores.

Alfabetização em Libras.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Georreferenciar os imóveis rurais 
para regularização.

Fazer obras de infraestrutura em 
núcleos urbanos.

Extinção da Agefis e criação da 
Secretaria de Fiscalização.

SAÚDE

Informatização do sistema           
de marcação de consultas.

Construção dos hospitais da 
Mulher, do Câncer e de mais 5 
RA’s

Construção da Central de Exames 
e Diagnósticos.

Construção do Centro de 
Referência e Doenças Raras.

Eliana Pedrosa Alberto Fraga Ibaneis Rocha Rodrigo Rollemberg Rogério Rosso

SEGURANÇA

Realização de novos concursos 
públicos.

Criação do Mapa do Crime com 
registro de ocorrências.

Capacitação de Agentes 
Comunitários de segurança 
pública.

Fortalecimentos das rondas 
comunitárias.

EDUCAÇÃO

Criação de cursos de 
aperfeiçoamento de professores.

Reimplantação do Bolsa-escola, 
com valor de R$ 70,00 por aluno, 
para famílias com renda abaixo de 
R$ 200,00.

Bolsa Universitária para alunos 
estagiarem no Governo.

Reajuste dos servidores da área.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Regulamentação da lei 13.465/17

Extinção da Terracap e da Seagri 
para criação do Instituto da Terra 
do DF.

Extinção da Agefis.

SAÚDE

Ampliação do Programa Saúde da 
Família

Carreta da Saúde da Mulher

Carreta da Catarata.

Informatização do Sistema de 
Saúde Pública do DF.

SEGURANÇA

Aumento do efetivo de       
Policiais Militares nas ruas.

Delegacias funcionando 24h.

Criação de canal único de 
atendimento ao cidadão e 
modernização dos processos da 
Secretaria de Segurança Pública.

EDUCAÇÃO

Aumento de remuneração e 
capacitação para professores.

Modernização do Sistema de 
Matrículas.

Educação Integral para as escolas 
do DF.

Criação da Universidade Distrital.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Desburocratização e aprovação 
de projetos de regularização.

Viabilizar regularização de 
fazendas da Terracap.

Intensificação do processo de 
regularização de imóveis urbanos.

SAÚDE

Capacitação continua dos 
servidores.

Pagamentos de salários 
atrasados.

Descentralização dos recursos, 
passando as verbas às RA’s.

Informatização dos sistemas de 
toda rede pública.

SEGURANÇA

Reajuste dos servidores da 
Polícia Civil.

Criação de 4 novos centros de 
detenção (3200 vagas).

Contratação de novos servidores 
para área da segurança.

Criação do App SOS Cidadão para 
registro de ocorrências.

EDUCAÇÃO

Reforma do CEPI Sobradinho 
Quadra 1.

Implantação dos Centros 
Interescolares de Línguas em 
todas as RA’s.

Reajuste dos servidores da 
educação.

Aumento das gratificações.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Venda direta de 6 setores 
habitacionais.

Regularização de Interesse Social 
em mais 13 setores habitacionais.

SAÚDE

Ampliação dos agentes 
comunitários em 2000 vagas.

Reformulação do modelo de 
gestão dos Hospitais Regionais .

Reforma do pronto-socorro 
regional de Sobradinho.

SEGURANÇA

Reajuste dos servidores da 
segurança pública (PMs, 
Policiais Civis, Bombeiros).

Reabertura de todas as 
delegacias fechadas do DF, 
funcionando 24h.

Compra de novas viaturas.

EDUCAÇÃO

Ampliação do número de 
escolas com tempo integral.

Reajuste para professores.

Retorno do bolsa-escola, aos 
moldes de 1995.

Criação da Universidade 
Pública do DF.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Sem propostas apresentadas 
em seu plano de governo.

SAÚDE

Fim do Instituto Hospital de 
Base.

Criação de centros de serviços 
de saúde para mulheres e 
idosos.

Criação do Cidade-Polo de 
Saúde: Centro médico de 
atendimento público e 
pesquisa.

Retorno do programa Saúde 
em Casa.

Para que você tome uma decisão baseada em suas convicções e prioridades, o Jornal Nosso Bairro fez 
um raio x nas propostas dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas.

Ponto delicado para a 
maioria dos candidatos, o 
assunto de regularização 
fundiária é o que apresen-
ta mais divergências entre 
os projetos de governo. O 
candidato Alberto Fraga 
(DEM) e a representante do 
PROS, Eliana Pedrosa, colo-
caram a extinção da Agên-

cia de Fiscalização do DF, 
Agência responsável pelo 
combate a novas invasões 
em todo o DF, como o carro-
-chefe sobre o tema. Pauta 
essa que foi repudiada pelo 
atual Conselho de Planeja-
mento do DF (CONPLAN), 
que emitiu uma nota con-
tra a proposta. Fato esse, 

que segundo o atual Secre-
tário de Gestão e Habitação 
do DF, Thiago de Andrade, 
“trata-se de um desserviço 
ao ordenamento urbano 
da cidade”. 

As polêmicas não pa-
ram por aí. Fraga (DEM) 
também promete extin-
guir a Terracap para cria-

ção do Instituto da Terra, 
novo órgão para tratar do 
assunto. Além disso, desta-
ca que irá criar uma nova 
regulamentação para a lei 
13.465/17, no âmbito do 
DF. Começando pela sus-
pensão dos decretos publi-
cados pelo atual governo.

O governador Rollem-

berg foi o único candidato 
a explicar quais ações pre-
tende realizar na nova le-
gislatura. Entre as propos-
tas, está a regularização de 
13 Áreas de Interesse Social 
(ARIS), algumas delas na 
região Norte, e a previsão 
de Venda Direta de outros 
oito setores habitacionais.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FISCALIZAÇÃO
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POLÍTICA

POLÍTICA

MITOS E VERDADES SOBRE AS ELEIÇÕES

DEBATE JNB APROXIMOU COMUNIDADE DOS 
CANDIDATOS A DISTRITAL NA SAÍDA NORTE
EVENTO OCORRIDO NO FINAL DO MÊS DE AGOSTO CONTOU COM A PRESENÇA DE CANDIDATOS DE DIVERSOS 
PARTIDOS E ATRAIU A CURIOSIDADE DA POPULAÇÃO LOCAL
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Com a proximidade das 
eleições, a quantidade e 
a origem das informações 
sobre o pleito se multipli-
cam e deixam em dúvida 
o eleitor na hora de votar. 
As “fake news” ou os tradi-
cionais mitos eleitorais são 
especialistas em confundir 
a cabeça do eleitor. Para 
evitar o problema ou mini-
mizar os efeitos negativos 
desse fenômeno, o JNB trou-
xe alguns pontos importan-
te para quem vai votar no 
mês de outubro.

VOTO NULO

Um dos principais assun-
tos que permeiam o imagi-
nário da população é o fato 
de votar nulo pode anular o 
processo eleitoral. Em 2010, 
foram 27% do total de vo-
tos. Nas últimas eleições, 
em 2014, foram 29% de to-
do o eleitorado, que repre-
senta aproximadamente 41 
milhões de pessoas que não 

Com mais de 300 pesso-
as na plateia do auditório 
do Colégio La Salle, em So-
bradinho, o 1° Debate JNB 
conseguiu reunir os princi-
pais candidatos da Saída 
Norte do DF, construindo 
um cenário democrático 
para facilitar a compreen-
são dos eleitores sobre as 
propostas para a região. 
Nas redes sociais, a trans-
missão ao vivo do evento 
alcançou mais de 12 mil 
pessoas.

 O evento, realizado no 
dia 28 de agosto, contou 
com a presença de oito 
candidatos a Distrital da 
região de Sobradinho, Pla-

votaram em nenhum can-
didato, de acordo com os 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

No entanto, mesmo que 
a soma de votos nulos, 
brancos e abstenções al-
cance o patamar de 50% do 
total de eleitores, a eleição 
continua valendo. De acor-
do o Professor Guilherme 
Anthem, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), o 
mito “decorre da interpreta-
ção incorreta do Artigo 224 
do Código Eleitoral, onde o 
termo “nulidade” faz refe-
rência a votos anulados por 
decisão judicial somente” 
pontua. “Em qualquer ou-
tro caso dessa natureza, o 
pleito está mantido", ratifi-
ca o pesquisador.

MANDATO DOS 
SENADORES

Outra dúvida latente 
que aparece de oito em oito 
anos diz respeito à escolha 

naltina e Condomínios. En-
tre os presentes estavam os 
atuais deputados e candi-
datos à reeleição Raimun-
do Ribeiro e Ricardo Vale, 
além dos candidatos Fábio 
Abarka, Jane Klébia, Raad 
Jr., Professor Rodrigão, Jail-
ton “Jajá” e Rita Andrade.

 “É muito estimulan-
te poder participar de ini-
ciativas como essa, onde 
podemos ver a sociedade 
presente, voltando a se 
interessar pela política”, 
comentou o deputado Ri-
cardo Vale, do partido dos 
Trabalhadores (PT). Para 
o Professor Rodrigão, can-
didato do Patriota e repre-

dos senadores. Nesta elei-
ção, cada eleitor deve esco-
lher dois senadores no mo-
mento da votação na urna. 
Sem saber da regra excep-
cional, diversos eleitores 
acabam anulando involun-
tariamente o segundo voto, 
pois pensam que o primeiro 
voto não foi computado e 
votam novamente no mes-
mo candidato, anulando a 
segunda escolha.

Para isso, o TSE vem de-
senvolvendo campanhas 
educativas no sentido de 
esclarecer os cidadãos sobre 
a regra. “Apesar de ser uma 
regra antiga, muitos eleito-
res ainda cometem esse erro 

na hora de votar”, comenta 
Giovana Cirne, especialista 
em Direito constitucional.

E VOTAR SEM 
DOCUMENTO, PODE?

Com o cadastramento 
biométrico realizado nos 
últimos anos, o cidadão 
agora pode ir ao local de 
votação portando apenas 
o smartphone. Basta que o 
aparelho tenha instalado 
o App E-Título, da Justiça 
Eleitoral. Ao comparecer à 
Seção Eleitoral, basta apre-
sentar a tela do aplicativo, 
com seu login, e fazer a bio-
metria para poder votar.

sentante de Planaltina, “a 
presença da comunidade 
é essencial não somente 
em época de eleições, mas 
também durante o manda-
to junto com o parlamen-
tar no centro das discussões 
e decisões”, reforçou.

 O Debate teve uma 
duração de aproximada-
mente três horas, onde os 
candidatos tiveram a opor-
tunidade de colocar quais 
propostas cada um preten-
de defender para a Saída 
Norte do DF. A comunida-
de teve uma forte partici-
pação no debate, podendo 
encaminhar perguntas pa-
ra os candidatos presentes.

 Representando os prin-
cipais setores dentre as 
temáticas citadas, várias 
entidades fizeram-se pre-
sentes, indagando os can-
didatos sobre os pontos im-
portantes no cenário atual. 
O SindSaúde, SINPRO/DF, 
BioTIC, Colégio La Salle e 
Urbanizadora Paranoazi-

nho foram algumas das 
entidades convidadas. “É 
gratificante participar de 
um evento como esse, que 
traz os candidatos para 
perto da comunidade. Po-
der ouvir as propostas e 
os compromissos firmados 
aqui é um ganho enorme 
para a democracia”, afir-
mou Ênio Roberto, diretor 
jurídico do SindSaúde.

DEBATE PARA 
GOVERNADOR

O JNB realizará mais um 
debate com os dois finalis-
tas ao Palácio do Buriti. 

O evento está pré-agen-
dado para 23 de outubro e 
deverá ocorrer nos mesmos 
moldes do primeiro deba-
te, também no La Salle 
Sobradinho. 

Para acompanhar as no-
vidades desse e do próximo 
debate, basta acessar a pá-
gina: www.jornalnossobairro.
com/debatejnb

Assim como devemos 
reconhecer os fatos 

relevantes ao dia a dia da 
comunidade, também é 

nosso papel homenagear as 
pessoas que fazem a 

diferença em nossa socieda-
de. Marcelo Hecksher, ou 

Coronel Marcelo, como era 
chamado, certamente, é 

uma dessas personalidade. 
Grande conhecido da 

comunidade do Grande 
Colorado e de Sobradinho, o 
ex-piloto da Aeronáutica foi 

vítima de infarto, no mês 
passado, aos 71 anos, 

deixando muita saudade e 
admiração às filhas, netos e 

amigos. 
Como militar, fez carreira na 

Aeronáutica, onde atuou 
como piloto de caça e 

chegou ao posto de Coronel. 
Foi comandante da 2° 

Esquadrilha de Ligação e 
Observação, responsável 
pelo patrulhamento aéreo 

da costa brasileira.
Também era especialista em 
ciências espaciais, com dois 
mestrados na área, e como 
grande crítico do sistema 
aéreo brasileiro, defendia 

um maior rigor na fiscaliza-
ção para prevenção de 

acidentes.
Ao admirável Marcelo 

Hecksher, a equipe do Jornal 
Nosso Bairro presta esta 

singela homenagem. À sua 
família e amigos, lamenta-
mos por seu falecimento e 
oferecemos nossas mais 

sinceras condolências. 

Marcelo Hecksher 
HOMENAGEM



7NOSSOBAIRROW W W . J O R N A L N O S S O B A I R R O . C O M    |    JORNAL MENSAL DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL    |  EDIÇÃO Nº 32   |   SETEMBRO   |    2018

O LA SALLE SOBRADINHO
TAMBÉM É UNIDADE EAD DA
UNIVERSIDADE LA SALLE.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

LA SALLE GRADUAÇÃO
E PÓS

UNILASALLE.EDU.BR/EAD
0800 541 8500 OU (61) 3387.8840

PARCERIA

CONHEÇA O 
NOSSO COLÉGIO!
Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

lasalle.edu.br/matriculas/sobradinho

(61) 3387.8840

Quadra 14, Área Especial, Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF

sobradinho@lasalle.edu.br 

No LA SALLE SOBRADINHO, oferecemos 
espaços e processos de aprendizagem que 
promovem o DESENVOLVIMENTO COMPLETO 
DOS ESTUDANTES, tornando-os mais 
capacitados para viver e transformar o agora.

NÍVEIS DE ENSINO

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO MÉDIO

TURNO INTEGRALENSINO FUNDAMENTAL

VENHA PARA A REDE LA SALLE EM SOBRADINHO!
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ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

Artista Plástico, Ilustra-
dor, Designer Gráfico e Di-
retor de Arte, Ralfe Braga 
nasceu na cidade Macapá, 
capital do estado do Ama-
pá. Com 17 anos de idade, 
saiu da sua cidade natal e 
veio para Brasília. Cidade 
em que iniciou a sua carrei-
ra artística. É formado em 
Educação Artística com Li-
cenciatura em Artes Plásti-
cas pela Faculdade de Artes 
de Brasília. 

O trabalho de Ralfe Bra-
ga traz consigo um tom que 
remete a sua infância. Ele 
absorve a energia, gravada 

nos traços e pinceladas re-
finados, da luz intensa do 
sol que penetra a floresta 
úmida, refletindo as cores 
vivas da natureza. A mes-
ma natureza, que segundo o 
artista, “está guardada em 
sonhos que me rodeavam 

quando criança, a alma que 
sente o calor tropical, a chu-
va enchendo rios e igarapés 
por onde navegavam pei-
xes e canoas silenciosas até 
chegar a um porto invisível, 
imaginário”. 

O artista, que possui um 
ateliê no plano piloto, reve-
la que é através da arte que 
ele entra em contato com a 
essência da cidade. “As co-
res, as formas, são maneiras 
não só de interpretar Brasí-
lia, mas também um senti-
mento concretizado visual-
mente”, pontua.

Ralfe doa seu talento pa-
ra criar capas de livros, ilus-
trações de jornais e revistas 
literárias e para campanhas 
publicitárias e exposições.

NÃO VOTE
Participe do debate, 
envie sua pergunta e 
conheça as propostas 
dos candidatos 
da sua região

Realização: Apoio: Organizações participantes:

DEBATE
DEBATE DOS CANDIDATOS DA SAÍDA NORTE DO DF À CÂMARA LEGISLATIVA

Auditório Colégio La Salle
Quadra 14 - Área Especial

Lote 24 a 27,
Sobradinho-DF

Garanta sua vaga no site:
Evento sujeito à lotação. www.jornalnossobairro.com/debatejnb

28 de agosto
às 19 horas

BRASÍLIA NO PINCEL E NOS PENSAMENTOS


