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QUEM O VIU NO PASSADO, HOJE LAMENTA A POLUIÇÃO CAUSADA 
POR CONTA DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E DO DESCUMPRIMENTO 
DAS NORMAS AMBIENTAIS. PARA QUEM O VISITA, A SENSAÇÃO É 
DE ESTAR AO LADO DE UM ESGOTO A CÉU ABERTO.
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EXPEDIÇÃO JNB:
Cachoeira do Label, 
a maior da Chapada 
dos Veadeiros
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Hospitais da 
Saída Norte 
passarão por 
manutenção
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GESTÃO COMPARTILHADA 
JNB ENTREVISTOU O SARGENTO 
JOSÉ FRANCISCO SCARTEZINI JR. E 
A PROFESSORA ANDREIA MARTINS, 
REPRESENTANTES DA DIRETORIA 
DO CED 03 DE SOBRADINHO

RIBEIRÃO
SOBRADINHO
PEDE SOCORRO!
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Editorial
Quando nos daremos conta da 

importância da preservação do 
meio ambiente? Talvez quando 
as torneiras secarem, as áreas 
verdes forem ocupadas irregular-
mente, quando sentirmos o mau 
cheiro do esgoto a céu aberto ou 
quando as queimadas chegarem. 

Só assim para entendermos 
quão o meio ambiente é impor-
tante para todos. Porém, avalia-
mos essa questão de uma forma 
muito rasa, no âmbito de nossos 
próprios “umbigos”. Certo dia, 
em Vicente Pires, um morador 
desmatou área de proteção am-
biental, aterrando uma nascente, 
para que os filhos pudessem ma-
nobrar os seus carros. 

Não precisamos ir muito lon-
ge para entender os impactos da 
degradação ambiental. Vejamos 
a situação do maior rio urbano 
do Distrito Federal, o Ribeirão 
Sobradinho. Parte da história de 
milhares de moradores da Saí-
da Norte do DF, o que antes era 
símbolo de boas lembranças da 
infância e de contato com a na-
tureza, hoje se tornou um “córre-
go” de classe 3 onde nem Jacaré 
pode nadar, sequer, de costas. 

A situação do Ribeirão Sobra-
dinho é um caso clássico de como 
a sociedade em geral trata o meio 
ambiente. Os moradores apenas 
passam por ele, indiferentes; a 
Adasa diz monitorar a qualidade 
da água e evitar que a poluição 
se agrave ainda mais; e algumas 
iniciativas das Administrações 
Regionais, ONGs e do Ibram 
tentam executar ações pontu-
ais de limpeza e de educação 
ambiental. Enquanto isso, o que 
era rio, repleto de vida e de boas 
lembranças, hoje virou córrego, 
carregado de lixo e poluição, e 
amanhã poderá virar esgoto sem 
nenhuma boa recordação. 

O que podemos fazer para que 
isso não ocorra? É preciso ape-
nas entender que “as áreas em 
que nossos filhos manobram os 
carros” podem ser as áreas que 
preservarão a água que nossos 
netos necessitarão para viver.  

Simples assim.

Expediente

SALA DE INTERNAÇÃO DA UPA DE 
SOBRADINHO II É REABERTA

Após um ano sem funcionar, 
um consultório e a Sala Amare-
la com dez leitos da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de So-
bradinho II foram reabertos no úl-
timo mês de agosto. A solenidade 
de reativação contou com a par-
ticipação do governador Ibaneis 
Rocha, do secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto, e do presidente 
do Instituto de Gestão Estratégica 
de Saúde do Distrito Federal (Iges/
DF), Francisco Araújo.

Na visão do governador Ibaneis 
Rocha, “com a reforma das UPAs 
e das UBS, vamos ter condições 
de dar um atendimento melhor à 
população”. Para Ibaneis, a rea-
bertura do setor traz um benefício 
muito grande para a comunidade 
local, que apesar de numerosa, ca-
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rece de serviços nessa área. “Aqui 
nós temos uma população que du-
rante muito tempo ficou desassisti-
da, com grandes problemas de in-
fraestrutura. Estamos renovando e 
abrindo alas que estavam fecha-
das, além de criar setores para a 
unidade”, destacou o governador. 

A reforma e o reabastecimento 
de medicamentos e insumos hos-
pitalares e novos profissionais pa-
ra o atendimento foram garanti-
dos pelo Iges/DF. Já foram encami-
nhados 16 médicos, 26 enfermei-
ros, oito técnicos de enfermagem 
e quatro técnicos de laboratório 
para a Unidade. Até o próximo 
mês, a ideia é que mais profissio-
nais sejam realocados. 

O secretário de Saúde, Osnei 
Okumoto, salientou que “a condi-
ção é favorável para que a gente 
possa estabelecer melhorias e ofe-
recer isso à população”, destacan-
do que o contrato de manutenção 
predial permitirá o bom funciona-
mento da UPA. 

A Sala Amarela recebe pacien-
tes que têm indicação de interna-
ção, devendo ficar em observação 
por, no máximo, 24 horas. Caso 
seja necessário ampliar esse tem-
po, a equipe providencia a transfe-
rência – de forma segura, em am-
bulância – para os hospitais que 
tiverem vaga.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

A Sala Amarela conta com pon-
tos de oxigênio, leitos e carrinhos 
de emergência equipados para 
atendimento em caso de parada 
cardiorrespiratória. O paciente é 
atendido por equipe multidiscipli-
nar composta por médico, equipe 
de enfermagem, nutricionista e as-
sistente social. Também atuam na 
UPA bioquímicos, farmacêuticos e 
odontologistas.

Atualmente, a UPA de Sobra-
dinho realiza, em média, 2,7 mil 
atendimentos mensais. Além da 
sala Amarela, a Unidade conta 
com a Sala Vermelha, que possui 
quatro leitos para atender pacien-
tes graves. O espaço é equipado 
com ventiladores mecânicos, mo-
nitores cardíacos, bombas de infu-
são e rede de oxigênio. Os apare-
lhos são similares aos de uma Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).

Fercal, Sobradinho I e II são as 
principais Regiões Administrati-
vas atendidas pela unidade. Em 
dados populacionais, as três RAs 
reúnem cerca de 150 mil pessoas, 
sendo que 85 mil pessoas, 56% do 
total, moram em Sobradinho II. 

Além da UPA, a rede pública 
de Saúde local conta com mais 14 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
o Hospital Regional de Sobradinho 
(HRS). Entretanto, apenas o HRS e 
a UPA funcionam 24 horas.

UNIDADE GRANDE COLORADO
cond. solar de athenas - ed. pontal - sala 105

telefone: 
3483-6979

KUMON DE MATEMÁTICA 

KUMON DE PORTUGUÊS 

KUMON DE INGLÊS 

MÉTODO KUMON
MELHORA O DESEMPENHO 

DAS CRIANÇAS

UNIDADE É A ÚNICA A FUNCIONAR 24 HORAS POR DIA, ALÉM DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO
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Qual a avaliação a 
senhora faz deste novo 
modelo de gestão im-
plantado aqui no CED 
03?

Andréia Martins: Na 
Secretaria de Educação eles 
usam o termo “Projeto Pi-
loto”, porque é algo novo, 
então nós estamos também 
aprendendo com o projeto. 
Estou no meu terceiro ano 
de gestão da escola com 
a equipe, e isso é algo to-
talmente novo para nós, 
estou na Secretaria de 
Educação há 22 anos e é 
a primeira vez que eu pas-
so por isso, ser gestora de 
uma gestão compartilha-
da, então nós aprendemos 
todos os dias com o proje-
to, com os policiais, eles 
sempre tem algo para nos 
instruir e ensinar, os pais e 
os alunos vem aqui e dão 
sugestões. É um projeto 
construído em parceria.

Como funciona a Ges-
tão Compartilhada?

Sgt. Scartezini: A Por-
taria 01 que criou o pro-
jeto prevê a gestão peda-
gógica pela Secretaria de 
Educação e a gestão cida-
dã e disciplinar a cargo da 
Polícia Militar. Então são 
dois diretores que são au-
tônomos, mas interdepen-
dentes. Cada um com suas 
funções. A parte disciplinar 
a cargo da Polícia Militar, 
e a parte pedagógica a car-
go da Secretaria. Tudo que 
é de ensino-aprendizagem 
não tem nenhuma interfe-
rência da Polícia Militar.

Entre os pontos mais 
defendidos pelo mode-
lo, estão a redução da 
violência escolar e a 
melhoria no desempe-
nho dos estudantes. Já 
existem indicadores que 
avaliam esses e outros 
objetivos? Qual é o re-
sultado até o momento?

Andreia Martins: Um 

A DIRETORA PEDAGÓGICA, ANDREIA MARTINS, E O REPRESENTANTE DA DIREÇÃO DISCIPLINAR, 
SARGENTO SCARTEZINI, FALARAM COM A NOSSA EQUIPE SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DO 
CENTRO EDUCACIONAL 03 DE SOBRADINHO E QUAL O BALANÇO ELES FAZEM DESTA PARCERIA.
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resultado que é muito ní-
tido e já percebemos é a 
segurança. No ano passa-
do, todo dia um aluno che-
gava relatando que havia 
sido roubado perto da es-
cola, relatavam uso de dro-
gas. Desde fevereiro esse 
número é zero. Os alunos 
chegavam machucados, 
chorando, batiam neles e 
os ameaçavam, e desde o 
início do projeto isso não 
aconteceu mais.

Algumas instituições 
e organizações como o 
Sipnro/DF e a Comissão 
de Direitos Humanos na 
CLDF são contra a ges-
tão compartilhada nas 
escolas do DF. Segundo 
o observatório, a maio-
ria dos policiais desti-
nados às escolas se en-
contra em processo de 
reintegração, por conta 
de transtornos psíqui-
cos. Procede essa infor-
mação? Que trabalho 
tem sido feito de adap-
tação tanto aos milita-
res, quanto aos alunos, 
pais e professores?

Sgt.Scartezini: Da mes-
ma maneira que em todos 
os órgãos têm alguns pro-
fissionais que são readap-
táveis, na polícia militar 
nós não chamamos de re-
adaptáveis, nós chamamos 

de restrição médica. A po-
lícia tem as escolas de for-
mação, tem o Instituto Su-
perior de Ciências Policiais, 
alguns de nós que não ti-
nham mais condições de 
ir para as ‘atividades fim’, 
nos especializamos pa-
ra exercer da melhor for-
ma possível as ‘atividades 
meio’. E esses que na ‘ativi-
dade meio’, que buscaram 
ramos da educação, foram 
os selecionados para vir 
para cá.

Algumas escolas 
também vivem pro-
blemas de alta rota-
tividade de policias, 
advertências abusi-
vas, interferências 
nas atividades indi-
vidual e até casos de 
assédio sexual, como 
o ocorrido no próprio 
CED 03, em Sobradi-
nho. Caso esse tipo 
de problema ocorra a 
quem e como a popu-
lação deve proceder 
para denunciar?

Sgt.Scartezini: Qual-
quer abuso, se o pai ou 
um aluno se sentiu lesa-

do, de alguma maneira, se 
sentiu preterido de alguma 
maneira, ele pode procurar 
a Regional de Ensino pra 
fazer uma ocorrência. O 
aluno que se sentiu preteri-
do em relação ao professor, 
procura a Direção Pedagó-
gica para resolver. E aí a 
Direção Pedagógica resol-
ve de imediato. O mesmo 
com a Direção Disciplinar. 
Agora, se ele não se sente à 
vontade para reclamar na 
Direção Pedagógica ou na 
Direção Disciplinar, o alu-
no pode procurar a Regio-
nal de Ensino, a Delegacia 
de Polícia, a Corregedoria 
da Polícia Militar, o Minis-
tério Público, o Conselho 
Tutelar ou a Secretaria de 
Segurança Pública.

Segundo relatório 
da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos 

da CLDF, a melhoria 
dos indicadores educa-
cionais nessas escolas 
se dá mais pelo aporte 
de recursos do que pelo 
método de disciplina e 
ensino. Há uma diferen-
ciação de investimentos 
nas escolas de gestão 
militar com relação às 
demais? Por que? 

Andreia Martins: Pra 
esse ano ainda não há esse 
dado, mas queremos fazer 
para comparar. A gente já 
nota uma mudança nos 
corredores, no comporta-
mento dos alunos, no diá-
logo conosco, o tratamento 
conosco melhorou. Não re-
cebemos mais investimen-
to por causa do projeto. 
Recebemos o dinheiro co-
mo qualquer outra escola, 
nenhum dinheiro a mais 
pelo projeto, pelo menos 
não até agora. Mas havia 
previsão de investimento, 
inclusive para o fardamen-
to dos alunos.

Os sete melhores de-
sempenhos da rede pú-
blica, no Ranking do 
Enem 2016 do estado 
do Goiás, foram alcan-
çados por unidades co-
mandadas pela PM. 
Aqui no DF, o Colégio 
Militar de Brasília atin-
giu a primeira coloca-
ção, no ano de 2017, 
no Índice de Desenvol-
vimento de Educação 
Básica. Quais são as 
principais razões para 
o desempenho superior 
dessas escolas? 

Sgt.Scartezini: Aqui o 
que nós orientamos os alu-
nos é em relação ao bom 
comportamento, a ter gen-
tileza com os seus colegas, 
com seus professores, e a 
questão da educação am-
biental e da limpeza da es-
cola. Para isso a gente faz 
uso do próprio regimento 
disciplinar da Secretaria de 
Educação, onde determina 
que os alunos são respon-

sáveis pelo lixo que produ-
zem. São coisas que muitas 
vezes não são divulgadas, e 
a realidade das escolas cívi-
co militares não é mostra-
da. Aqui a gente trabalha 
no aluno o convívio social 
respeitoso em relação a tu-
do, a ter respeito com pro-
fessor, com os colegas, com 
o material escolar. O que 
mais importa é o respeito. 
A questão das notas é na-
tural, se você ficar calado 
durante a explicação, você 
absorve, se você respeita o 
professor e colabora para 
que a aula possa fluir, você 
aprende melhor. Isso é au-
tomático. A gente cobra is-
so do aluno, e isso melhora 
as notas invariavelmente.

Do ponto de vista da 
segurança, você que es-
tava acostumado a tra-
balhar na polícia, como 
você se adaptou nessa 
realidade para traba-
lhar com crianças, que 
tem muita energia? 

Sgt.Scartezini: Eu fui 
voluntário, mas eu não 
imaginava que eu iria me 
apaixonar por essa rotina. 
Quando a gente chegou 
aqui dia 11 de fevereiro, 
nós estávamos ansiosos 
pra saber como seria, tanto 
em relação com o convívio 
com os alunos, quanto em 
relação aos professores. Em 
momento algum nós ten-
tamos mudar o jeito de ser 
de cada um, sempre busca-
mos valorizar o respeito in-
dividual, o respeito mútuo. 
Tudo isso foi algo que nem 
nós imaginávamos que se-
ria um resultado tão positi-
vo. Os alunos tiveram acei-
tação a nossa presença, 
eles entenderam que nosso 
objetivo aqui era garantir 
a segurança deles. A cada 
dia que passa, eu me apai-
xono mais por essa ativida-
de, eu já estava acostuma-
do a dar aula para adultos, 
não imaginava como seria 
com crianças, e pra mim tá 
sendo um presente.

DIRETORES DO CED 03 DE SOBRADINHO,
SGT. JOSÉ FRANCISCO SCARTEZINI JR. E A 
PROFESSORA ANDREIA MARTINS

        NO ANO PASSADO, 
TODO DIA UM ALUNO 
CHEGAVA RELATANDO 
QUE HAVIA SIDO 
ROUBADO PERTO DA 
ESCOLA, RELATAVAM 
USO DE DROGAS. 
DESDE FEVEREIRO 
ESSE NÚMERO É 
ZERO.
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BRASÍLIA QUE QUEREMOS

SETEMBRO TRAZ ALERTA PARA DEPRESSÃO E COMBATE AO SUICÍDIO
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Com a chegada de se-
tembro, intensificam-se as 
iniciativas em prol da va-
lorização à vida, combate 
ao suicídio e cuidados com 
a saúde mental. Cerca de 
96,8% dos casos de suicídio 
registrados no Brasil tem 
relação direta com transtor-
nos mentais. Os principais 
são depressão, transtorno 
bipolar e abuso de substân-
cias químicas.

Todos os anos, mais de 
12 mil pessoas morrem em 
decorrência de suicídio no 
Brasil   de acordo com dados 
levantados pelos organiza-
dores do Setembro Amarelo, 
campanha organizada para 

dar destaque à saúde men-
tal e emocional das pessoas. 
O movimento é promovido 
todos os anos desde 2014 
pela Associação Brasilei-
ra de Psiquiatria (ABP) em 
parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
justamente por ser o mês do 
Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio, celebrado no 
dia 10. 

Este ano, a campanha 
Na Direção da Vida – De-
pressão sem Tabu, decor-
rente do Setembro Amarelo 
e organizada pela Upjohn, 
empresa de fabricação de 
produtos farmacêuticos, 
traz consigo o símbolo do 

girassol. A flor foi escolhida 
pela forma como desenvol-
ve seu ciclo natural. Todas 
as manhãs o girassol parte 
em busca do sol, seguindo 
a luminosidade insistente-
mente, porque precisa de-
la para crescer e florescer. 
O objetivo da iniciativa é 
abrir um diálogo acerca dos 
assuntos que norteiam a 
campanha "Setembro Ama-
relo", alertando a socieda-
de sobre a importância do 
tema. 

Desenvolvida em parce-
ria com a Associação Brasi-
leira de Familiares, Amigos 
e Portadores de Transtornos 
Afetivos (Abrata) e partici-

pação do Centro de Valori-
zação à Vida (CVV), a cam-
panha traz ações digitais 
e de rua para combater e 
conscientizar sobre os estig-
mas da depressão. Nas redes 
sociais, os usuários são con-

vidados a postar o ícone do 
girassol para mostrar que 
estão dispostos a falar sobre 
o assunto. Interessados em 
colaborar com o movimento 
podem acessar ao site: 
www.depressaosemtabu.com.br

INICIADA CAMPANHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR

Foi publicado no mês de 
agosto, no Diário Oficial do 
Distrito Federal (DODF), o 
nome e o número dos can-
didatos que estão na dispu-
ta para a escolha dos conse-
lheiros tutelares. Com essas 
informações, os habilitados 
no processo podem dar iní-
cio à campanha eleitoral, 
que está liberada desde 23 
de agosto até a véspera da 

votação, marcada para 6 
de outubro. O processo elei-
toral é de responsabilidade 
do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal – CDCA/DF.

De acordo com as nor-
mas do processo, os can-
didatos poderão distribuir 
propaganda impressa (car-
ta, folheto e volante) até 
24 horas antes do dia da 

eleição, além de utilizar a 
internet para divulgação 
de blogs, envio de e-mails e 
uso das redes sociais, desde 
que a atividade de divulga-
ção não acarrete qualquer 
custo financeiro. Também 
é permitida a utilização 
de rádio comunitária para 
a participação em deba-
tes e entrevistas, desde que 
em condição de igualda-
de para todos os candida-
tos da respectiva Região 
Administrativa.

Cada Região Adminis-
trativa elegerá um total de 
cinco membros titulares e 
dez suplentes para compor 
cada Conselho. Em Sobra-
dinho, 35 candidatos estão 
concorrendo às vagas. Em 
Sobradinho II, o número 
alcança 36 candidatos. O 

Distrito Federal possui, ao 
todo, 40 conselhos tutelares 
em todo o seu território.

Em relação às condutas 
proibidas, não será permi-
tida propaganda que im-
plique grave perturbação 
à ordem, aliciamento de 
eleitores por meio insidioso 
e propaganda enganosa. 
Os candidatos também não 
poderão fazer transporte 
de eleitores, boca de urna 
e propagandas em veículos 
de comunicação que confi-
gurem privilégio econômico 
por parte de candidato.

Na votação de 6 de ou-
tubro, os eleitores poderão 
escolher 200 conselheiros 
titulares e 400 suplentes 
por meio do voto direto, se-
creto e facultativo. Os elei-
tos preencherão vagas em 

40 conselhos tutelares em 
funcionamento no Distrito 
Federal.

Cada eleitor poderá vo-
tar em um candidato. Os 
locais de votação serão di-
vulgados pela Comissão 
Especial do Processo de Es-
colha, nos termos do edital 
publicado no Diário Oficial.

O CDCA/DF oferecerá 
um curso de formação ini-
cial para todos os candida-
tos eleitos. A atividade de 
capacitação possui carga 
horária de 50 horas, com 
frequência obrigatória mí-
nima de 80% do total de 
aulas.

O Conselheiro Tutelar 
que passar por todas as eta-
pas do processo seletivo te-
rá remuneração mensal no 
valor de R$ 4.684,66.

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 Ano
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com

VOTAÇÃO ESTÁ MARCADA PARA O DIA 06 DE OUTUBRO. AO TODO, 71 CANDIDATOS DISPUTAM AS VAGAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR 
NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO I E II.
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isso é
regularização

Com o objetivo de cumprir as contrapartidas firmadas com o Governo 
em relação à regularização fundiária dos condomínios do Setor 
Contagem, a Urbanizadora Paranoazinho doará um terreno de 

1200m² destinados à construção de uma UBS, na Chácara São José, 
logo atrás do Ultrabox da DF-150.

em breve, esta unidade básica de saúde (ubs) 
será realidade no setor contagem.

Doação de área correspondente à supressão do déficit de equipamentos 
públicos do Setor Contagem, em cumprimento aos parâmetros 
urbanísticos estabelecidos para a região.
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O RIBEIRÃO SOBRADINHO 
CLAMA POR SOCORRO
Maior rio urbano do 

Distrito Federal, o 
Ribeirão Sobradi-

nho não vive seus melhores 
dias. O corpo fluvial, que já 
foi usado no passado pa-
ra diversas atividades da 
comunidade, atualmente 
é impróprio até para ani-
mais. A ocupação irregular 
e o descaso com a legislação 
ambiental podem ser apon-
tados como as principais 
causas para a sua deterio-
ração. Apesar do mau uso 
durante os últimos anos, o 
Ribeirão tenta resistir mos-
trando a importância que 
possui para o ecossistema 
local.

Localizado na porção 
centro-norte do Distrito 
Federal, o Ribeirão Sobra-
dinho nasce próximo ao 
condomínio Alto da Boa 
Vista, tem 28 quilômetros 
de extensão, espalhados por 
uma área de aproximada-
mente 1.579 km², e possui 
uma área de drenagem de 
144 km². Diversas nascentes 
contribuem para o aumento 
da vazão na sua calha prin-
cipal, que contorna a cidade 
de Sobradinho.

Até chegar ao Rio São 
Bartolomeu, onde deságua, 
percorre chácaras, proprie-
dades rurais e áreas públi-
cas. Porém, o córrego sofre 
há mais de 20 anos com a 
ocupação irregular ao longo 
de suas margens.

Segundo a Companhia 
de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan), a popu-
lação de Sobradinho I e II 
passou de 133 mil em 2004 
para 180 mil pessoas em 
2018. O crescimento rápido 
e desordenado, provocado 
em boa parte pela instala-
ção irregular de condomí-
nios horizontais, desmatou 
e impermeabilizou o solo, 
fazendo com que as águas 
pluviais se misturassem ao 
esgoto clandestino e aos re-

síduos sólidos urbanos joga-
dos em seu leito.

Apesar da atual situa-
ção, moradores antigos de 
Sobradinho lembram com 
saudade da época em que 
o Ribeirão ainda tinha suas 
águas limpas. José Leitão 
mora em Sobradinho des-
de a fundação da cidade: 
“Minha família chegou em 
Sobradinho em fevereiro de 
1960. Sobradinho foi criado 
em maio de 1960. Cheguei 
antes, com nove anos de 
idade”. O morador explica 
que, no passado, a relação 
que mantinha com o lugar 
era de lazer e conforto. Lei-
tão afirma que foi em um 
dos poços do rio que ele 
aprendeu a nadar. “Onde 
hoje há o clube do SESI, na 

quadra 13, havia um poço 
onde aprendi a nadar”. 

De acordo com Leitão, 
que é Mestre em Engenha-
ria Ambiental, o crescimen-
to populacional e a falta de 
capacidade no tratamento 
de esgoto da região são al-
gumas das justificativas pa-
ra a poluição do córrego. “A 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) foi projetada 
para quando Sobradinho 
tinha 40 mil pessoas. Hoje, 
somos quase 200 mil pes-
soas na região e o esgoto 
produzido está sendo lança-
do no Ribeirão Sobradinho, 
tornando-o impróprio para 
uso”, declara.

No entanto, a Assessoria 
de Comunicação da Com-
panhia de Água e Esgoto 
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do Distrito Federal (Caesb), 
informou por meio de nota 
que a ETE Sobradinho está 
operando abaixo de sua ca-
pacidade. Em 2018, a vazão 
média foi de 73,8 litros por 
segundo, correspondendo 
a 38% da capacidade total, 
que chega a 196 litros por 
segundo.

O problema da poluição 
do córrego deveria ser en-
frentado como um assunto 
de várias Administrações, 
explica José Leitão. “O Ri-
beirão Sobradinho nasce na 
altura da quadra 18. Sua 
nascente está sob risco se-
vero próximo ao ponto de 
se tornar irreversível. De lá, 
desce sofrendo agressões de 
toda ordem, passando por 
Sobradinho II, Itapoã e al-

cançando Planaltina, onde 
cai no Rio São Bartolomeu”. 
Esse fato, na visão do mora-
dor, abre espaço político pa-
ra que os Administradores 
Regionais se mobilizassem 
para resolver o problema.

Para Leitão, a situação 
só mudará se houver movi-
mentação por parte da co-
munidade. “A melhor for-
ma de se antever o futuro 
é participar da construção 
deste futuro. Simples as-
sim. Se você conseguir ficar 
quieto e calado já pode ser 
arrolado como cúmplice 
da condenação do Ribeirão 
Sobradinho. Eu creio em 
um Ribeirão vivo e chei-
roso. Com águas limpas e 
refrescantes”, destaca o en-
genheiro ambiental.

QUEM O VIU NO PASSADO, HOJE LAMENTA A POLUIÇÃO CAUSADA POR CONTA DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E DO DESCUMPRIMENTO 
DAS NORMAS AMBIENTAIS. PARA QUEM O VISITA, A SENSAÇÃO É DE ESTAR AO LADO DE UM ESGOTO A CÉU ABERTO.

O Ribeirão Sobradinho 
tem 28 km de extensão

Sua área de drenagem 
é de 144 km²

Abrange uma área de
mais de 1.570km²
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ESTAÇÃO DE ESGOTO REFORMADA

ÁGUAS DO RIBEIRÃO SÃO IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO E RECREAÇÃO

Inaugurada em 2013 pe-
la Administração Regional 
de Sobradinho, a Casa do 
Ribeirão foi criada com o 
objetivo de ser um centro de 
educação socioambiental e 
de cultura. Durante esse pe-
ríodo atuou como o polo de 
educação ambiental na re-
gião. No entanto, segundo a 
Administração Regional de 
Sobradinho, “com a redução 
de servidores especializados 
na área, os trabalhos foram 
suspensos”. 

A Administração Infor-

De acordo com a 
Urbanizadora Parano-
azinho (UP), empresa 
que construirá o em-
preendimento conhe-
cido como Urbitá, a ser 
instalado próximo ao 
Ribeirão Sobradinho, o 
esgoto tratado do futuro 
empreendimento terá 
uma qualidade acima 
da classificação atual 
do córrego e dentro dos 
padrões exigidos pelas 
normas legais.

Segundo o diretor-
-presidente da empre-
sa, Ricardo Birmann,  a 
qualidade do esgoto tra-
tado será de tipo 2, de 
acordo com a resolução 
do CONAMA. “O esgo-
to da Urbitá será mais 
limpo do que a água 
do Ribeirão, contribuin-
do dessa maneira para 
despoluir o seu corpo 
hídrico”, afirmou.

INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SERÃO RETOMADAS
URBITÁ PROMETE CONTRIBUIR 
NA DESPOLUIÇÃO DO CÓRREGO

mou que pretende reativar 
as atividades da casa ainda 
este ano, realizando ativi-
dades em parceria com a 
ONG S.O.S Ribeirão, com 
incentivo à preservação da 
natureza.

Um Grupo de Trabalho, 
composto por diversos ór-
gãos do Distrito Federal, 
foi criado pelo Decreto nº 
33.527/12 e alterado pe-
lo Decreto nº 33.717/12. O 
Grupo é composto por uma 
série de entidades do Go-
verno e da sociedade civil. 

Para realizar esta 
operação, uma nova 
Estação de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) será 
construída pela empre-
sa, com uma tecnolo-
gia mais avançada, em 
comparação ao modelo 
atual da ETE Sobradi-
nho. “A implantação 
do empreendimento 
prevê a instalação de 
uma nova Estação de 
Tratamento de Esgoto. 
Ela contemplará uma 
tecnologia de execução 
modular e tratamento 
em nível terciário, que 
permita a expansão de 
sua capacidade de acor-
do com o crescimento 
da demanda por tra-
tamento ao longo dos 
anos”, explica. Após 
a construção da nova 
Estação, a gestão de-
verá ser realizada pela 
Caesb.
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A Agência Reguladora 
de águas, Energia e Sane-
amento do Distrito Federal 
(Adasa), informou que, se-
gundo a Resolução do Con-
selho de Recursos Hídricos 
do DF, que aprova o enqua-
dramento dos rios do Dis-
trito Federal em classes, o 
Ribeirão Sobradinho é clas-
sificado como classe 3.

 De acordo com a resolu-
ção nº 357/2005, do Conse-
lho Nacional do Meio Am-
biente (CONAMA), águas 
classificadas como classe 
3 só podem ser utilizadas 
após tratamento adequado. 
Sem o devido cuidado, ela 

Inaugurada em 1967, a 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Sobradinho 
foi projetada para atender 
uma população de 40 mil 
habitantes, com capacida-
de média de 86 litros por 
segundo (l/s). Entre 2013 e 
2015, a ETE de Sobradinho 
foi reformada para reduzir 
a sobrecarga no seu funcio-
namento. A vazão tratada 
foi para 196 litros por se-
gundo (l/s).

Apesar do mau cheiro 
que pode ser sentido ao fi-

não é recomendada para 
atividades como irrigação, 
pesca amadora e navega-
ção. Assim, não tem seu uso 
previsto para recreação de 
contato primário, tais como 
natação e mergulho.

 Segundo a Adasa, o mo-
nitoramento da qualidade 
de água do Ribeirão Sobra-
dinho é realizado “trimes-
tralmente na estação locali-
zada na foz da Unidade Hi-
drográfica e quadrimestral 
nos pontos acima e abaixo 
da Estação de Tratamento 
de Esgotos de Sobradinho, 
operados pela Caesb”.

Em nota, a Agência des-

tacou que o monitoramen-
to de qualidade da água 
representa dados de um 
ponto específico. “Não é 
possível, generalizar essas 
informações para toda a 
extensão do corpo hídrico”, 
diz a nota.

Com o objetivo de evitar 
o agravamento da polui-
ção do córrego, a Agência 
informou que verifica re-
gularmente, por meio das 
outorgas concedidas pelo 
órgão, se os lançamentos 
feitos no corpo hídrico do 
Ribeirão atendem às nor-
mas preestabelecidas pelas 
outorgas.

Inicialmente, o objetivo era 
realizar um diagnóstico da 
situação do Ribeirão, feito 
em 2013. Após a entrega do 
relatório, a Adasa assumiu a 
coordenação do grupo.

Entre 2013 e 2014, a Ada-
sa realizou uma série de ati-
vidades de conscientização e 
educação ambiental com a 
população da cidade. Além 
de palestras em escolas, a 
Agência promoveu a fisca-
lização de nascentes na re-
gião e mutirões para o plan-
tio de mudas.

nal do dia, a Estação não 
está operando com sobre-
carga. Segundo nota en-
viada pela assessoria de 
imprensa da Caesb, res-
ponsável pela gestão da 
unidade, em 2018, a vazão 
média foi de 73,8 litros por 
segundo, correspondendo 
a 38% de sua capacidade. 
A unidade possui cerca de 
22.500 ligações de esgotos, 
que estão interligadas no 
sistema de esgotamento sa-
nitário da ETE Sobradinho. 

Questionada acerca da 

qualidade do esgoto lança-
do sobre o Ribeirão Sobra-
dinho, a Companhia infor-
mou que a ETE Sobradinho 
foi licenciada pelo órgão 
ambiental e opera dentro 
das normas estabelecidas. 
“A ETE Sobradinho apre-
senta elevada eficiência 
operacional atingindo re-
moções médias de matéria 
orgânica acima de 82% e 
para sólidos suspensos de 
aproximadamente 90%”, 
declara a Companhia de 
Água e Esgoto.

Ação de limpeza e fiscalização realizada no Ribeirão, em 2015, pela equipe do Ibram.
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Considerada a maior queda 
d’agua da Chapada dos Veadei-
ros, a cachoeira do Label pode 
ser caracterizada como um pa-
raíso natural ainda pouco co-
nhecido. Com seus 187 metros 
de altura, 19m a mais que o Sal-
to do Itiquira, ela encanta seus 
visitantes por sua grandeza e 
exuberância. A reportagem do 
JNB visitou o lugar para trazer 
a você a experiência de um dos 
melhores destinos próximos 
da Capital Federal.

Para quem sai de Sobra-
dinho, são aproximadamente 
150km até a sede da cachoei-
ra. O trajeto é feito boa parte 
por estradas de asfalto, até o 
município goiano de São João 
D’Aliança. Após chegar na ci-
dade, são mais 26km de estra-
da de terra montanha abaixo, 
com uma vista maravilhosa do 
Parque da Chapada dos Vea-
deiros no horizonte. Apesar 
de estar em boas condições, 

o percurso pela terra bati-
da requer atenção dobrada 
para quem dirige. As descidas 
acentuadas na ida se transfor-
mam em subidas que exigem 
força do veículo no retorno. 
Carros pequenos ou com mui-
to peso podem encontrar difi-
culdades nessas subidas.

O programa é ideal tanto 
para aqueles que querem ir e 
voltar no mesmo dia ou que 
querem uma estadia mais 
longa no local. Nossa equipe 
levou cerca de três horas no 
deslocamento entre Brasília 
e a chegada na sede da cacho-
eira.

É na sede que começa a ca-
minhada. A área, de proprie-
dade particular, é conhecida 
como Reserva Bella Trix. O 
nome faz referência à terceira 
maior estrela da Constelação 
de Órion. Logo no início da tri-
lha, é cobrada uma taxa de R$ 
30 por pessoa para realizar 

EXPEDIÇÃO JNB CACHOEIRA DO LABEL: 
a gigante da chapada dos veadeiros

o passeio. No lugar, também 
são oferecidos serviços de 
almoço (R$ 35 por pessoa), 
camping (R$ 25 por pessoa) e 
Wi-Fi gratuito.

A trilha possui 1800 me-
tros de extensão e tem um 
grau de dificuldade fácil, ex-
ceto nos últimos 200 metros, 
onde o trilheiro tem de cami-
nhar pelas pedras, sempre 
com o auxílio de cordas para 
dar apoio. Durante o trajeto, 
que pode ser feito em aproxi-
madamente uma hora em um 
ritmo de caminhada tranquilo, 
existem cinco pequenos po-
ços para banho: Abaeté Açu, 
Ypa Xuru, Imbau Bento, Espe-
lho e Itu Pyau.

Dos cinco pontos de para-
da, os quatro primeiros são 
ideais para crianças e pessoas 
que não sabem nadar, pois não 
ultrapassam a marca de 1,20m 
de profundidade. As águas 
são cristalinas, com uma to-

Saindo de Sobradinho, o motorista deve seguir durante 27km, sentido Formosa-GO, até a entrada à direita da 
rotatória que indica saída para o munícipio de São Gabriel, em Goiás. A partir daí, são mais 105km até a cidade de 
São João D’Aliança. Logo ao chegar à cidade, as placas indicam o caminho e guiam o motorista para a cachoeira. São 
mais 26km de estrada de terra batida com uma série de descidas íngremes até a sede da reserva. De caminhada, 
são mais 1800m, passando por cinco pequenos poços antes de alcançar a cachoeira do Label.

Segue a
a trilha

nalidade azul-esverdeado. Em 
alguns poços, é possível notar 
a presença de pequenos pei-
xes.

O visitante se sente abra-
çado pela natureza, caminhan-
do sempre próximo ao leito 
do rio, cercado por uma mata 
densa bem preservada. A pre-
sença de variadas espécies de 
pássaros pode ser notada du-
rante todo o percurso. O que 
mais nos chamou a atenção 
foi o canto da Araponga, por 
ter uma característica de som 
metálico. Também tivemos a 
oportunidade de avistar um 
Teiú, espécie de lagarto que 
chega a atingir dois metros 
de comprimento. O que avis-
tamos, no entanto, possuía, 
provavelmente, cerca de 60 
centímetros. 

O quinto poço, Itu Pyau, é o 
mais belo da trilha. Com uma 
pequena queda d’agua, o local 
oferece uma piscina de águas 

não tão geladas, rodeada por 
grandes rochas. Por ser um 
poço mais profundo (não con-
seguimos alcançar o chão), é 
um bom lugar para se divertir 
com saltos sem ameaçar a 
própria segurança. Por conta 
de suas águas calmas, quase 
sem correnteza, é ideal para 
quem gosta de descansar fa-
zendo flutuação.

Por fim, o momento mais 
esperado. Assim que entra-
mos nos últimos 200 metros, 
a cachoeira do Label já podia 
ser vista. Em meio a um pare-
dão de pedra, a água caia como 
um véu. Na base da cachoeira, 
um poço de aproximadamente 
30 metros de comprimento 
compunha uma das paisagens 
mais belas já visitada pela 
nossa equipe. O barulho da 
água, o vento suave e a paisa-
gem intocada, fazem qualquer 
um esquecer a rotina e viver 
apenas aquele momento.

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o



9NOSSOBAIRROW 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 43   |   AGOSTO   |    2019

VENHA PARA
A MELHOR
GRADUAÇÃO/RS.
BOLSAS DE ATÉ
50% DESC. 
ENG. DE PRODUÇÃO
SERVIÇO SOCIAL
PEDAGOGIA
E MAIS 20 CURSOS.

GRA
DUAÇÃO
E PÓS
DUAÇÃODUAÇÃO

Aqui, o futuro chega antes.

eaduniversidadelasalle 

universidadelasalle

        (61) 99253-4367
QUADRA 14 – ÁREA ESPECIAL LOTES 24 A 27
UNILASALLE.EDU.BR/VESTIBULAR 

0800.541.8500

UNIDADE SOBRADINHO

HOSPITAIS DA SAÍDA NORTE PASSARÃO POR MANUTENÇÃO
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Os hospitais de Sobradi-
nho e Planaltina, na região 
conhecida como Saída Nor-
te do DF,  deverão receber 
obras de manutenção ainda 
este ano. Para isto, uma em-
presa especializada deve ser 
contratada em breve para 
dar inicio às reformas. 

O Secretário de Saúde do 
Distrito Federal, Osnei Oku-
moto, visitou recentemente 
as unidades de saúde das 
duas regiões administrati-
vas e mapeou as principais 
deficiências nas instalações. 

“Nós temos um levanta-
mento, dentro de um pla-
nilhamento, de tudo o que 
precisa ser feito”, contou.

Os dois hospitais rece-
berão obras distintas. Em 
Sobradinho, as manuten-
ções na unidade serão feitas 
principalmente na cozinha, 
no telhado, no sistema de 
esgoto, no Pronto-Socorro e 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI).

No caso de Planaltina, o 
Hospital Regional (HRP) já 
havia recebido obras para 

retirada de infiltrações, tro-
ca de tubulação do ambu-
latório, reforma do bloco de 
internação e reativação da 
lavanderia há pouco tempo. 
Em setembro, será trocado 
o piso do local e serão rea-
lizadas reformas no ban-
co de sangue e no setor de 
Radiologia.

De acordo com o superin-
tendente da região da Saída 
Norte, Ricardo Tavares, após 
a manutenção da estrutura 
dos hospitais regionais de 
Planaltina e Sobradinho, 

cerca de 50 leitos de clínica 
médica devem ser reabertos, 
o que deve otimizar o atendi-
mento à população das du-
as Regiões Administrativas. 

“Somando os dois hos-
pitais, conseguimos, com 
essas reformas, mais de 50 
leitos, o que representa um 
ganho muito grande, não 
só para a região. Consegui-
remos dar uma retaguarda 
melhor para a UPA e para 
os pacientes oriundos da 
Atenção Primária”, expli-
cou o superintendente. 

CLÍNICAS 
CREDENCIADAS

Aqueles que precisarem 
realizar o exame de resso-
nância magnética no Dis-
trito Federal poderão contar 
novamente com a assistên-
cia oferecida pela Secreta-
ria de Saúde em clínicas 
de imagem particulares. A 
primeira clínica a atender 
os pacientes está localizada 
no Gama. Serão ofertados à 
população 250 exames por 
mês. Para agendar, os inte-
ressados deverão procurar 

a Central de Regulação da 
pasta.

Outras regiões devem 
receber equipamentos pa-
ra disponibilizar o exame. 
O processo de aquisição de 
quatro aparelhos de res-
sonância magnética está 
em andamento. Eles serão 
instalados nos hospitais de 
Sobradinho (HRS), Santa 
Maria (HRSM) e Asa Nor-
te (Hran), além do Centro 
Radiológico de Taguatinga 
(CRT).

O Instituto de Gestão Es-
tratégica de Saúde do Dis-
trito Federal (Iges-DF), res-
ponsável pelo atendimento 
dos hospitais de Base, San-
ta Maria e por unidades de 
pronto atendimento (UPAs), 
também se prepara para 
instalar um parelho próprio 
de ressonância magnética 
até o fim do ano.

Atualmente, todos os pe-
didos para o exame na rede 
pública são direcionados 
para o Complexo Regula-
dor da Secretaria de Saú-
de, e a fila de espera possui 
cerca de 20 mil solicitações 
pendentes.
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA COMEÇA SÁBADO (14)
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O calendário da Cam-
panha Antirrábica de 
2019 foi dividido em três 
etapas, com duas datas de 
imunização na zona urba-
na e uma data na zona ru-
ral, realizada no dia 31 de 
agosto. Os postos de aten-
dimento funcionarão de 9 
às 17 horas.

O cronograma de vaci-
nação envolverá 2,5 mil 
funcionários da Secretaria 

de Saúde (SES) e da Emater, 
além de estudantes volun-
tários do curso de Medici-
na Veterinária. Ao todo, 
serão disponibilizadas 270 
mil doses da vacina para 
os três dias de companha. 

Segundo a Gerência 
de Vigilância Ambien-
tal de Zoonoses da SES, 
a expectativa é que 80% 
da população de cães e 
gatos do Distrito Federal 

seja imunizada pela va-
cina, ou seja, aproxima-
damente 271.408 animais 
domésticos. 

No dia 14 de setembro, 
serão abertos 219 postos 
de vacinação espalhados 
por todas as regiões de 
saúde do Distrito Federal. 
No dia 21, a equipe estará 
presente em 262 locais dis-
tintos da capital. 

Podem ser vacinados to-
dos os cães e gatos saudá-
veis que possuem mais de 
três meses de vida, inclusi-
ve as fêmeas em gestação 
ou que estejam amamen-
tando seus filhotes. A va-
cina contra raiva, contu-
do, imuniza o animal por 
apenas um ano, sendo 
obrigatório a aplicação de 
uma nova dose a cada do-
ze meses.

PREVENÇÃO

A raiva é uma doença 
infecciosa viral aguda que 
acomete mamíferos, in-
clusive o homem, sendo o 

principal contágio de rai-
va no ser humano a mor-
dida de cães e gatos que 
estejam infectados pelo 
vírus. 

É aconselhado ainda 
um cuidado especial com 
o ciclo aéreo da transmis-
são, que é onde há maior 
chance de proliferação da 
doença. Especialistas aler-
tam para um cuidado es-
pecial com os morcegos, os 
grandes responsáveis por 
perpetuar a circulação aé-
rea do vírus. 

Em caso de suspeita da 
doença, o animal deve fi-
car isolado em observação 
por dez dias, com água 
e comida administrados 
normalmente. O cuida-
do é necessário para que 
não haja o risco de que 
ele ataque pessoas ou ou-
tros animais. Se necessá-
rio, deve-se encaminhar o 
animal para a Diretoria 
de Vigilância Ambiental 
da Secretaria de Estado de 
Saúde.

Outros nove locais apli-

cam a vacina antirrábica 
no decorrer do ano.  Os 
pontos fixos de atendi-
mento ficam na Zoonoses 
e nos núcleos regionais 
de vigilância ambiental 
nas Regiões Administrati-
vas de Ceilândia, Gama, 
Brazlândia, Planaltina, 
Recanto das Emas, So-
bradinho, Paranoá e São 
Sebastião.

SINAIS DA
DOENÇA

Entre os principais si-
nais clínicos de que o ani-
mal está infectado pelo 
vírus, deve se observar a 
agressividade, uma tris-
teza incomum, se o baru-
lho emitido está diferente 
do normal, boca aberta 
ou salivação em excesso, 
distúrbios de coordena-
ção motora, dificuldade 
de engolir o alimento ou 
perda de apetite, convul-
sões ou paralisia nas patas 
traseiras. 

ANIMAIS PODEM SER IMUNIZADOS A PARTIR DOS TRÊS MESES DE IDADE E A DOSE DEVE SER REAPLICADA A CADA 12 MESES

Cães e gatos da área urbana do Distrito Federal receberão 
vacina antirrábica nos dias 14 e 21 de setembro. 
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GDF CRIA GRUPO PARA ACELERAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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O processo de regulari-
zação fundiária do Distri-
to Federal ganhou um no-
vo gás graças à criação de 
uma força-tarefa formada 
por representantes da Ca-
sa Civil e da Secretaria 
de Governo.  Durante três 
meses, servidores das as-
sessorias jurídico-legislati-
vas dos respectivos órgãos 
irão auxiliar na análise 
jurídica dos processos de 
regularização em anda-
mento na capital. 

A primeira reunião do 
grupo foi promovida no 
final do mês de agosto 

na sede da Secretaria da 
Agricultura (Seagri), que 
também está envolvida no 
trabalho. O subsecretário 
de Regularização Fundiá-
ria do Órgão, Vilmar An-
gelo, ressaltou que, atual-
mente, aproximadamente 
quatro mil processos estão 
em andamento no Distrito 
Federal, e que se espera a 
abertura de mais dois mil 
relacionados a produtores 
rurais em busca de suas 
escrituras. 

“O auxílio das pastas 
junto à Agricultura é pri-
mordial para o aumento 

da força de trabalho da 
Subsecretaria [de Regula-
rização Fundiária] para 
alcançar os objetivos da 
Central de Regulariza-
ção, criada pelo gover-
nador Ibaneis no início 
da gestão”, explicou o 
subsecretário.

A criação da força-ta-
refa para auxílio jurídico 
está prevista com base no 
Decreto 40.033, de 20 de 
agosto de 2019. Para a co-
ordenadora do grupo, che-
fe da Assessoria Jurídico-
-Legislativa da Casa Civil, 
Ludmila de Carvalho Me-
nezes, a ação é fundamen-
tal para destravar a re-
gularização no DF.  “Será 
uma união de forças que 
irá acelerar a regulariza-
ção fundiária”, contou.

A Central de Regulari-
zação foi instituída pelo 
Decreto 39.720, de 19 de 
março de 2019, tendo por 
finalidade agilizar e otimi-
zar o processo de regula-
rização de terras públicas 
rurais no Distrito Federal 

que pertencem ao patri-
mônio do DF e à Agência 
de Desenvolvimento do 
Distrito Federal (Terracap).

IGREJA LEGAL

No final de agosto, o 
governador Ibaneis Rocha 
(MDB) assinou um decreto 
que instituiu um percentu-
al mínimo para lotes que 
devem ser destinados a en-
tidades religiosas e de as-
sistência social nos novos 
parcelamentos urbanos do 
Distrito Federal. Essa é uma 
medida que compõe o Pro-
grama Igreja Legal, pro-
jeto que inclui iniciativas 
que facilitem a regulariza-
ção fundiária de templos 
que ocupam terrenos da 
Terracap.

Pelo programa, é possí-
vel a concessão de uso do 
terreno mediante paga-
mento em moeda social e a 
utilização de carta de crédi-
to na venda direta dos imó-
veis. Durante a assinatura 
do decreto, o governador 

Ibaneis Rocha destacou que 
este é um instrumento que 
deve regularizar o maior 
número possível de entida-
des religiosas. 

“Durante a campanha, 
consegui conviver mais de 
perto com os problemas 
das entidades religiosas 
no DF. Então, estamos rea-
lizando um sonho. Nós ti-
vemos até hoje no DF, em 
torno de 140 igrejas regu-
larizadas. O nosso processo 
é para que cheguemos a 
mil igrejas regularizadas”, 
acrescentou o governador, 
ressaltando que o núme-
ro ainda é baixo, mas que 
pretende trabalhar para 
a regularização total dos 
templos.

O decreto prevê que no-
vos bairros criados pela Ter-
racap ou pela Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional (Codhab) tenham 
áreas destinadas a entida-
des religiosas de quaisquer 
cultos e a entidades assis-
tenciais, abrangendo todas 
as religiões sem distinção.

SERVIDORES DA CASA CIVIL E DA SECRETARIA DE GOVERNO TRABALHARÃO TRÊS MESES NA ANÁLISE JURÍDICA DOS PROCESSOS
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NOVO ASFALTO 
EM TODAS AS CIDADES

As obras de recapeamento de asfalto estão 
acontecendo em todas as cidades do DF. 
E, agora, chegaram ao Lago Sul.
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AMPLIAÇÃO DO VIADUTO 
DE TAGUATINGA

O viaduto de Taguatinga está sendo ampliado. 
Ele terá agora 11 faixas, sendo duas exclusivas 
para ônibus.
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URBANIZAÇÃO COMPLETA 
DE BERNARDO SAYÃO

O GDF está investindo R$ 48 milhões no Setor 
Habitacional Bernardo Sayão, no Guará. 
São obras de pavimentação, iluminação, 

drenagem, água e esgoto que vão benefi ciar 
40 mil pessoas.
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