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50 ANOS
DE DÉFICIT HABITACIONAL, 
EDUCACIONAL, DE 
SEGURANÇA E DE SAÚDE.
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Fim do prazo 
do edital para 
regularização dos 
lotes da Fazenda 
Paranoazinho
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Programa 
"Feira Legal" 
chega à Feira 
Modelo de 
Sobradinho
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"VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO É COISA DE 
MULHERZINHA, É PAPO DE SOCIEDADE." 
A FRASE, EM TOM DE SERIEDADE, É DA ENTREVISTADA DESTE MÊS 
NO JNB, A DRA. JANE KLÉBIA, DELEGADA DA 6ª DP, QUE FALOU 
SOBRE FEMINICÍDIO E  VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
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Editorial
A palavra déficit está relacio-

nado à falta de alguma coisa, à au-
sência ou à precariedade de algo. 
Etimologicamente ou não, essa ex-
pressão está presente na vida do 
Brasiliense de forma generalizada, 
principalmente para quem vive às 
margens do Plano Piloto. 

No âmbito social, déficit signifi-
ca desigualdade, e o DF é a segunda 
região urbana mais desigual do Bra-
sil, segundo o índice Gini que mede 
a desigualdade no mundo. 

Qualquer tipo de déficit é ao 
mesmo tempo causa e efeito. Ou 
seja, se a desigualdade é acentuada, 
o déficit habitacional tende a ser 
maior. Por outro lado, a desigualda-
de também tem sua origem a partir 
de outros déficits como o educa-
cional, o de saúde e o próprio habi-
tacional que afetam diretamente o 
desenvolvimento e a qualidade de 
vida das pessoas. 

O déficit é cíclico, ou seja, para 
a população em crescimento cons-
trói-se mais casas, para o aumento 
do número de carros alarga-se as 
rodovias e para combater o desem-
prego libera-se a contratação sem 
vínculo empregatício. Simples não? 
Não, não é simples!

Precisamos entender e comba-
ter a causa desse déficit. No caso 
da habitação, não é somente cons-
truir casas, mas tornar as comuni-
dades urbanisticamente habitáveis, 
ou seja, proporcionar qualidade de 
vida, serviços, lazer. Caso contrário, 
o “remédio” pode agravar a “doença”.

Vejamos o que aconteceu na Vila 
DNOCs.  Um bairro de Sobradinho, 
criado em 1970 para resolver o pro-
blema de uma invasão e, após quase 
50 anos de assentamentos, regu-
larizações e programas habitacio-
nais, hoje sofre do mesmo mal que 
o criou, novas invasões. 

A conclusão de tudo isso é que 
se continuarmos a pensar o déficit 
como um problema a ser resolvido 
com medidas emergenciais, con-
tinuaremos a mascarar os efeitos 
desse problema e não encontrare-
mos a verdadeira solução de seus 
efeitos. 

Por isso, precisamos curar nosso 
déficit de visão de curto prazo para 
resolver definitivamente os déficits 
que afetam a nossa sociedade.

Expediente

FIM DO EDITAL PARA REGULARIZAÇÃO 
DOS CONDOMÍNIOS DA SAÍDA NORTE

Mais uma etapa do processo de 
regularização dos condomínios 
do Grande Colorado, Boa Vista 
e Contagem, em Sobradinho, foi 
concluída esta semana. O Edital 
de convocação para a regulariza-
ção fundiária se encerrou no dia 
21 de setembro, após quase dois 
meses de uma campanha intensa 
na região para que os moradores 
pudessem regularizar suas mora-
dias a um valor acessível. 

O Edital foi lançado ainda em 
junho deste ano, após seis reuniões 
mediadas pelo Governo do Distrito 

Realização: Editora Nosso Bairro
SCS Quadra 7 – Bloco A – Edifício Torre Pátio Brasil – Salas 1221/1223 

Telefone: (61) 3226-6000    |     Whatsapp: (61) 98256-7971

Críticas, dúvidas, sugestões de pauta e anúncios:  
contato@jornalnossobairro.com

Site: www.jornalnossobairro.com

Editor chefe e jornalista responsável: 
Márcio Caetano Setúbal Alves - Registro Prof. 4904/DF

Reportagem:  
Lucas Dantas e Leticia Ziemann Leonardi                                                  

Diagramação: 
Fernando Santana

Tiragem: 
20 mil exemplares                          

Impressão: 
iGráfica Editora

U
rb

an
iz

ad
or

a 
Pa

ra
no

az
in

ho

DIA
   DIA

Federal entre a Urbanizadora Pa-
ranoazinho, detentora legal das 
terras, e representantes dos mora-
dores dos 54 condomínios que atu-
almente existem na região. Algu-
mas das reuniões foram presididas 
pelo próprio governador Ibaneis 
Rocha, que ainda no início de seu 
mandato manifestou o desejo por 
encerrar de vez os conflitos de re-
gularização fundiária na Capital. 

De acordo com o diretor-presi-
dente da Urbanizadora, Ricardo 
Birmann, este é um momento úni-
co para a regularização da região. 

“Em dois meses conseguimos mais 
contratos do que nos últimos anos 
de trabalho. É um resultado exce-
lente. Vamos nos empenhar agora 
em aprovar os projetos e entregar 
a escritura definitiva para essas fa-
mílias”, comentou. 

Quem não assinou o contrato 
para a regularização do seu lote 
até os prazos finais estabelecidos 
deve procurar a empresa para 
uma análise individual. Ainda 
não há estimativa de qual valor 
deve ser cobrado pelo metro qua-
drado a partir de então, porém a 
Urbanizadora revela que serão 
praticados valores de mercado. 
“Os preços do Edital garantiam o 
menor preço do DF. Encerrado esse 
prazo, vamos cobrar o valor pa-
drão para este tipo de regulariza-
ção”, contou Birmann. 

Os moradores que desejarem 
conversar com representantes da 
Urbanizadora devem se dirigir à 
sede da empresa, que fica na Tor-
re do Pátio Brasil, sala 1221/1223. 
Para aqueles que assinaram o 
acordo, a empresa informa que 
realizará a entrega da via do mo-
rador em reuniões individuais em 
cada condomínio. 

Para saber mais sobre a 
regularização, entre em contato 
no telefone (61) 3226-6000 ou 
acesse: www.up.bsb.br   

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
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Para começar, nos 
conceitos básicos, a par-
tir de que momento um 
caso é tratado como 
feminicídio?

Um feminicídio é quan-
do o homicídio ocorre pelo 
simples fato de a vítima ser 
mulher. Quando a morte 
ocorre num relacionamen-
to ou decorrente de um ca-
so de violência doméstica, 
nós estamos diante de um 
caso, o que faz a pena ser 
mais grave, em vez de 6 a 
12 anos, passa a ser de 12 a 
30 anos de reclusão.

 
Somente em 2019, já 

foram registrados 25 
casos de feminicídio no 
Distrito Federal. Na sua 
opinião, há omissão dos 
casos?

Os casos de violência 
doméstica passam por 
subnotificação quase sem-
pre. Os casos da Lei Maria 
da Penha são quadrados, 
não são fáceis de resolver. 
Tem a dependência emo-
cional, a hipossuficiência, 
a dependência econômica, 
os filhos, a falta de apoio 
familiar, de apoio institu-
cional. São características 
de relacionamentos abu-
sivos, ele vai cercando a 
mulher de uma forma que 
a torna dependente, ela se 
sente aprisionada naquele 
relacionamento, o que a 
impede de denunciar.

O JNB ENTREVISTOU A DELEGADA DA 6ª DELEGACIA DE POLÍCIA DO PARANOÁ, DRA. JANE KLÉBIA, PARA 
ESCLARECER ALGUNS PONTOS DE UM TEMA CRÍTICO — O FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.
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Há estrutura para 
atender e amparar a 
mulher que sofre violên-
cia doméstica, seja ela 
física ou psicológica, 
para que esta violência 
não evolua para um fim 
ainda mais trágico?

A própria lei deter-
mina que as delegacias 
tenham um ambiente 
próprio para receber es-
sas mulheres. Ela preci-
sa se sentir confortável 
e segura, deve se sentir 
aberta para expor a sua 
intimidade, deve ser re-
cebida por uma policial 
mulher para que ela se 
sinta à vontade. Precisa-
mos nos adaptar ainda 
nesse sentido, de criar 
ambientes para receber as 
vítimas, mas estamos tra-
balhando para isso.

Que comportamento 
pode ser notado a fim de 
que a mulher fique aten-
ta e possa tomar medi-
das para se proteger e 
sair daquela situação 
antes que o pior ocorra?

Não existe uma regra. 
O que geralmente aconte-
ce é que o abusador dá si-
nais, por exemplo, quando 
proíbe a mulher de usar al-
gumas roupas, vigia o ce-
lular dela, trata ela como 
propriedade dele. Começa 
com proibições e logo elas 
passam para agressão, 

xingamentos, tentativas 
de diminuir a autoestima 
dela, convencê-la de que 
ela é louca. Não tá escri-
to na testa de ninguém 
“Sou agressor, sou capaz 
de matar”, a mulher deve 
ficar atenta aos pequenos 
sinais.

A mulher só pode de-
nunciar agressões físi-
cas ou pode também de-
nunciar agressões psico-
lógicas e verbais? 

A lei apresenta essas 
agressões em vários con-
textos, há perturbação 
psicológica, violência mo-
ral com os xingamentos e 
ameaças, violência sexual 
que mesmo dentro do ca-
samento existe, se ela não 
se sentir à vontade para 
praticar o ato sexual e ser 
obrigada a fazer sexo com 
ele, estamos diante de um 
crime de estupro também. 
São várias condutas consi-
deradas violência domés-

tica que podem e devem 
ser denunciadas.

Quando a mulher faz 
a denúncia, o agressor é 
notificado em seguida?

A vítima vem à dele-
gacia e faz o Boletim de 

Ocorrência, é importante 
que ela narre tudo com 
o máximo de precisão. 
Quanto mais detalhes a 
vítima relatar, mais fácil 
é de conseguir que aquele 
agressor seja punido. No 
DF, o agressor não é pre-
so no primeiro registro, é 
submetido a alguns en-
contros com promotores, 
juízes, assistentes sociais 
e, às vezes, isso é o sufi-
ciente para que cesse a 

violência. Em algumas si-
tuações em que há lesão, 
o delegado já pode pedir 
a prisão e dar seguimento 
ao processo mesmo que a 
vítima desista de denun-
ciar. Orientamos a fazer 
a ocorrência, prosseguir 
com o processo e já pe-
dir a medida protetiva. 
Hoje, quem descumprir a 
medida protetiva é preso 
automaticamente.

Tramita no Senado 
Federal a Proposta de 
Emenda Constitucional 
nº 75/2019, que torna o 
Feminicídio imprescrití-
vel e inafiançável. Qual 
a importância de apro-
var este projeto?

É muito importante o 
fato de ser inafiançável, 
se a lei mudar e todos fi-
carem presos, eu acredito 
que esse endurecimento na 
punição vai ajudar a dimi-
nuir os casos de violência 
doméstica. Ser imprescri-
tível é muito importante 
porque não importa quan-
do a mulher denunciar, o 
agressor vai poder pagar 
pelo seu crime, mesmo que 
eles estejam separados ou 
tenha se passado algum 
tempo.

O debate sobre o pa-
pel da mulher na socie-
dade e de que o corpo fe-
minino não é objeto do 
exercício de poder por 
parte do homem deve 
ser levado às escolas e  
instituições?

Deve sim, tem toda a 
importância. Esses ado-
lescentes são os futuros 
companheiros e compa-
nheiras, eles vão viver re-
lacionamentos que podem 
ser submetidos ao contex-
to da violência domésti-
ca. A conscientização vai 
impedir que eles sejam 
futuros agressores ou que 
acabem sendo vítimas. 
Nós precisamos falar para 
que entendam que violên-
cia doméstica não é coisa 
de mulherzinha, violência 
doméstica é papo de socie-
dade. Todo mundo precisa 
se envolver.

DELEGADA DA 6ª DELEGACIA DE POLÍCIA 
DO DISTRITO FEDERAL, DRA. JANE KLÉBIA

        VIOLÊNCA 
DOMÉSTICA 
NÃO É COISA DE 
MULHERZINHA, 
É PAPO DE 
SOCIEDADE!

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
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50 ANOS DE DÉFICIT 
HABITACIONAL, EDUCACIONAL, 
DE SEGURANÇA E DE SAÚDE.DNOCS:

Conhecida como Vila 
DNOCS, o setor de 
expansões de Sobra-

dinho é um dos territórios 
mais emblemáticos da Saí-
da Norte do DF. Planejado 
para regularizar uma in-
vasão, o conjunto habi-
tacional de edificações de 
mesma característica pos-
sui, hoje, muros, sobrados e 
comércios que escondem as 
antigas casinhas, resultado 
de anos de ocupação. Assim 
como no passado, uma no-
va invasão começa a surgir 
ao lado da Vila, como uma 
triste coincidência entre a 
sua origem e o seu presente.

A Vila DNOCS existe des-
de 1970, em Sobradinho. 
São quase 50 anos desde 
quando os primeiros bar-
racos surgiram na região. 
A sigla DNOCS significa 
Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas, 
órgão do governo federal 
brasileiro. O local onde se 
instalou o assentamento 
agregava motoristas e ope-
rários que trabalhavam no 

órgão, que viviam viajando 
o país, além de um galpão 
de propriedade do governo.

 Nos anos 70, com a 
transferência do órgão pa-
ra o Nordeste, muitos fun-
cionários acompanharam 
e outros ficaram. A Caixa 
Econômica Federal passou 
então a administrar o con-
junto, e muitos dos imóveis 
passaram a ser ocupados 
por outras pessoas. Na dé-
cada de 90, a área foi ad-
quirida pelo Governo do 
Distrito Federal, período 
esse em que também voltou 
ser ocupada por diversos 
barracos.

Entre os anos de 2011 e 
2012, na gestão do secre-
tário de Habitação Geral-
do Magela, o governo do 
Distrito Federal começou a 
Urbanizar e regularizar a 
região. Ao todo, 488 famí-
lias residem na parte regu-
larizada da Vila DNOCS.

O serralheiro Ebron Fer-
reira mora no DNOCS há 
18 anos. O morador conta 
que veio para a comunida-

de ainda com um barraco. 
“No início eu vivia num 
barraco que eu havia mon-
tado, só algum tempo de-
pois que eu ganhei a casa, 
que foi construída em um 
lote que minha irmã pos-
suía aqui também”, relata.

O morador afirma que 
muita gente ainda criti-
ca a Vila, principalmente 
por falta de conhecimento. 
“Muita gente que nunca 
veio aqui fica (sic) falan-
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do mal da região, achan-
do que aqui ainda é só 
barraco. Também falam 
da segurança, mas que lu-
gar hoje não está sujeito à 
malandragem?”, indaga o 
serralheiro.

Apesar da urbanização 
da região, a infraestrutura 
ainda é insuficiente. Para 
Ebron, o GDF não cum-
priu as promessas que fez 
aos moradores no passa-
do. “Nós não temos posto 

de saúde, hospital, creche, 
nada. O governo prome-
teu há anos, mas nunca 
cumpriu”.

Enquanto eles aguar-
dam as promessas feitas 
por outros governantes, o 
atual governo também não 
toca no assunto, seja para 
cumprir as promessas ou 
para conter o crescimento 
desordenado no local, que 
convive com o nascimento 
de uma nova invasão. 

EM FRENTE À R.A. DE SOBRADINHO, A VILA DNOCS, CRIADA NA DÉCADA DE 70, É UMA REGIÃO QUE PAROU NO TEMPO PELA AUSÊNCIA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA FALTA DE FISCALIZAÇÃO CONTRA INVASÕES DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

BARRACOS INSTALDOS  EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL OCUPAÇÃO NÃO GERA “URBANIDADE”

Nos fundos da DNOCS, 
uma nova invasão cresce a 
cada dia. O terreno, carac-
terizado como uma área 
ambiental, já possui cerca 
de 50 barracos erguidos. Os 
próprios moradores coloca-
ram numeração nos barra-
cos para tentar organizar a 
ocupação irregular.

A reportagem entrou em 
contato com a Secretária de 
Habitação do Distrito Fede-
ral (Seduh), com o Instituto 
Brasília Ambiental (IBRAM) 
e com a Secretaria de Prote-
ção da Ordem Urbanística 

Na opinião de Edmilson 
Santos, pós-doutorando 
em Sociologia pela Univer-
sidade de Brasília (UnB), 
o modelo de conjunto ha-
bitacional reproduzido na 
Vila DNOCS é uma amea-
ça ao caráter urbano que 
uma cidade deveria ter.

Para o pesquisador, os 
conjuntos habitacionais 
são “um modelo que já 
se mostrou ineficiente, do 
ponto de vista urbanístico 
e social. Tratam a cida-
de como apenas aglome-
rados urbanos similares, 
caracterizados por setores 
delimitados a funções es-
pecíficas. Este modelo pre-
judica a maneira como as 
pessoas desenvolvem suas 
relações sobre o espaço, o 
que chamamos de urbani-
dade”, pontuou.

Santos afirma que, em 
situações como a da Vila  
DNOCS, a questão é ainda 
mais complexa. “Essa rede 

do Distrito Federal (DF Le-
gal), Secretaria que subs-
tituiu a antiga Agência de 
Fiscalização do Distrito Fe-
deral (Agefis).  O DF Legal 
e o IBRAM se posicionaram 
acerca do assunto, por meio 
de nota enviada pelas asses-
sorias de comunicação.

De acordo com o IBRAM 
“a referida ocupação irregu-
lar se iniciou após o mês de 
agosto de 2018”. De acor-
do com o  Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial  
(PDOT), a área está loca-
lizada em Zona de Ocupa-

de estrutura de outros ser-
viços nunca foi providen-
ciada. Pensa-se o assunto 
apenas pelo ponto de vis-
ta do déficit de moradia. 
Resolvida esta questão, as 
outras necessidades, como 
transporte, equipamen-
tos de saúde, educação e 
segurança acabam sendo 
negligenciados pelo poder 
público”, exemplifica o 
pós-doutorando. 

O pesquisador apon-
ta que a negligência por 
parte do poder público 
“abre o caminho para as 
atividades ilegais”. Santos 
explica que “no momento 
em que o governo se faz 
ausente, a posição de po-
der nesses ambientes fica 
vazia. De modo geral, a 
criminalidade se faz pre-
sente à medida que o po-
der público se retira, por 
meio do não cumprimen-
to das suas obrigações”, 
declara.

ção Especial de Qualificação 
(ZOEQ).

O órgão afirma que a 
invasão não é passível de 
parcelamento, e se trata de 
“uma ocupação desorde-
nada e favelização, já que, 
conforme imagens de saté-
lite, percebe-se que as edi-
ficações são construções de 
barracos”. 

Já o DF Legal declarou 
que a invasão é de conhe-
cimento da Secretaria, que 
realiza o monitoramento 
remoto, por imagens de sa-
télite e de drone, além do 
monitoramento presencial, 
que são as vistorias de cam-
po. Entretanto, ainda não 
houve ação de desocupação 
da área.

O DF Legal informou que 
“já incluiu a região no cro-
nograma de operações de 
desobstrução de área públi-
ca”, mas não informou ne-
nhuma data para execução 
destas ações na região.
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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

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SOBRADINHO II 
É INTERLIGADA AO ACERVO ONLINE DO DF
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A Biblioteca Pública de 
Sobradinho II passa por 
uma transformação silen-
ciosa de julho pra cá, com 
a entrada no Sistema Inter-
ligado de Bibliotecas Públi-
cas e Escolares, iniciativa 
conjunta das Secretarias de 
Cultura e Economia Criati-
va (Secec) e de Educação.

A presença mensal de 
usuários saltou de 380 em 
abril para 673 pessoas em 
julho, com ativação do ar-

-condicionado, e atingiu 
a quase mil no mês passa-
do, a partir da interligação 
do acervo local de seis mil 
obras com outras 26 biblio-
tecas on-line. O conforto 
climático no período da 
seca no Planalto Central 
somado à possibilidade de 
pesquisa de outros acervos 
explicam o fenômeno, na 
opinião da bibliotecária 
responsável pelo equipa-
mento, Suzanne Rodrigues.

Sobradinho II é prova 
de como uma biblioteca 
pode suscitar boas práticas 
quando une o poder públi-
co ao desejo de capacitação 
da comunidade. Ar-condi-
cionado e seis terminais de 
computador – que em breve 
receberão reforço de outros 
dez – com internet rápida, 
são frutos de doações de em-
presas da cidade. A reforma 
do sistema elétrico e a cons-
trução de um novo módulo 
com 60 metros quadrados 
para expandir o acervo e as 
baias de estudo ficam a car-
go da Administração Regio-
nal. “Esse espaço é o símbo-
lo de nossa gestão”, afirma 
o Administrador Regional 
de Sobradinho II, Alexan-
dre Yanez.

Usuários testemunham 
as possibilidades que o ca-
tálogo on-line abrem. Bea-
triz Castro Avelar, 26 anos, 
formada em Comunicação 

Organizacional, utiliza o 
espaço para estudar pa-
ra concurso, e conseguiu, 
ao pesquisar no sistema, 
uma obra sobre literatura 
e afrodescendência. Rafael 
Rodrigues, 25, pedagogo, 
na mesma trilha, descobriu 
que um título que procura-
va, “Direito Administrati-
vo Descomplicado”, existe 
na Biblioteca Comunitária 
Escolar Monteiro Lobato, e 
conseguiu que Sobradinho 
II fizesse o empréstimo en-
tre as duas unidades.

“Bibliotecas no século 
XXI têm de operar em rede”, 
afirma o subsecretário de 
Patrimônio Cultural da Se-
cec, Cristian Brayner. O sof-
tware neozelandês "Koha", 
utilizado na gestão on-line 
dos acervos, permite, se-
gundo ele, identificar áreas 
de concentração de temas e 
lacunas importantes, o que 
facilita na decisão de que 

obras comprar para torná-
-lo mais completo.

A interligação é entre 
todas as 700 bibliotecas 
do Distrito Federal, entre 
públicas, escolares, comu-
nitárias e salas de leitura. 
A previsão é de que a rede 
esteja totalmente integrada 
até o ano de 2022.

A Biblioteca Pública de 
Sobradinho II funciona sete 
dias por semana. De segun-
da a sexta, de 8h às 22h e 
aos finais de semana, de 8h 
às 18h. Tem gibiteca com 
mil exemplares e acervos 
infantil e infanto juvenil 
que somam outros 1200 
exemplares, aproximada-
mente. Estas são as obras 
mais emprestadas, informa 
Suzanne. “Os pais trazem 
os filhos e sabem que aqui 
estarão bem. Somos uma 
espécie de segunda casa 
deles”, diz a bibliotecária, 
com satisfação.
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Quadra 14, Área Especial, Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF
(61) 3387.8840

sobradinho@lasalle.edu.br 
/ColegioLaSalleSobradinho

O Colégio La Salle Sobradinho está com o processo aberto de 
pré-matrículas e reserva de vagas (alunos novos) para o ano 
letivo de 2020!

O preenchimento das vagas é feito por ordem de inscrição. Entre 
em contato com nossa Central de Matrículas e agende sua visita.

Ensino Fundamental I
1º ano do EF matutino

Creche III (3 anos)
Pré I (4 anos)

Educação Infantil

matutino

matutino e vespertino

lasalle.edu.br/matriculas/sobradinho

FEIRA MODELO DE SOBRADINHO 
RECEBE PROGRAMA "FEIRA LEGAL" LIGAÇÃO TORTO-COLORADO É ABERTA 

PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
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O programa "Feira Le-
gal" foi lançado em setem-
bro passado e tem como 
objetivo a melhoria das 
estruturas físicas das feiras, 
sustentabilidade financei-
ra e acesso a novas tecno-
logias aos feirantes como, 
por exemplo, a inclusão do 
wi-fi social.

A Feira Modelo de So-
bradinho será umas das 
primeiras a serem contem-
pladas pelo "Feira Legal",de 
acordo com o Governo do 
Distrito Federal. O Admi-

nistrador Regional, Eu-
frásio Pereira fala sobre a 
importância do programa 
para a cidade. “A Feira de 
Sobradinho merece uma 
mudança drástica. Acredi-
to que a 'Feira Legal' será 
uma excelente oportunida-
de para alcançarmos todas 
as necessidades e estimular 
o comércio”, conclui.

De acordo com a Secre-
taria Executiva das Cida-
des, será criado ainda um 
grupo de trabalho para 
analisar e propor altera-

ções na legislação das fei-
ras. O objetivo deste grupo 
é verificar e atualizar, man-
ter, retirar ou modificar a 
legislação atual. Será coor-
denado pelo secretário exe-
cutivo das Cidades, Gusta-
vo Aires, a quem caberá a 
condução dos trabalhos.

De acordo com a Agên-
cia Brasília, a iniciativa é 
mais uma ação integrada 
entre diversas secretarias 
do GDF e envolve as pastas 
de Projetos Especiais; Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação; 
Economia; e Cidades e Go-
verno, além do Banco de 
Brasília (BRB).

O "Feira Legal" encon-
tra-se sob a responsabili-
dade da Secretaria Execu-
tiva das Cidades e Subse-
cretaria Adjunta de Mobi-
liário Urbano e Apoio às 
Cidades. O programa é de 
grande relevância ao Go-
vernador Ibaneis Rocha, 
bem como à pasta respon-
sável pelas feiras do Distri-
to Federal.

O motorista que mora 
no Grande Colorado, So-
bradinho, Sobradinho II 
e Planaltina ganhou mais 
uma opção de trajeto en-
tre as Regiões Adminis-
trativas e o Plano Piloto. 
Com dez meses de atra-
so, a ligação Torto-Colo-
rado, iniciada na gestão 
do ex-governador Rodri-
go Rollemberg, foi aberta 
para a livre circulação de 
veículos.

O novo trecho liga o 
Balão do Torto à entrada 
do Grande Colorado, na 
DF-150. São seis faixas 
adicionais. Pelo trecho, 
passam diariamente mais 
de 50 mil carros nos dois 
sentidos. 

TRÂNSITO

As obras estavam 
previstas para serem en-
tregues em dezembro de 
2018. Foram mais de dez 
meses de atraso na con-
clusão, além do investi-
mento adicional de R$ 
3 milhões. “O prazo foi 
estendido para este ano 
porque foi necessário fa-
zer uma adequação no 
projeto original, em que 
adicionamos uma traves-
sia para ciclistas. Além 
disso, o período chuvoso, 
que em 2018 foi prolon-
gado e atípico em rela-
ção aos anos anteriores, 
também contribuiu para 
o atraso", informou o De-
partamento de Estradas e 
Rodagem, DER/DF.
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TRANSITOLÂNDIA COMPLETA 15 ANOS
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O Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Dis-
trito Federal (DER/DF) co-
memorou em setembro, 
no Parque Rodoviário, em 
Sobradinho, o 15º aniver-
sário da Escola Vivencial de 
Trânsito – Transitolândia. O 
projeto foi inaugurado em 
setembro de 2004 e tem o 
objetivo de sensibilizar alu-
nos do ensino fundamental 
nas questões relacionadas 
ao trânsito. Nesses 15 anos 
de atendimento, aproxima-
damente 200 mil crianças já 
passaram pelo programa.

O objetivo da escola é 
ensinar crianças de 4 a 10 
anos, de escolas públicas e 
particulares, como ser um 

cidadão consciente, que co-
labora com o trânsito, que 
não põe a vida em risco,  
tornando-se multiplicadores 
nos ambientes onde convi-
vem e cobram comporta-
mentos adequados dos res-
ponsáveis e familiares.

Depois de aprender como 
se comportar no trânsito, 
eles seguem para a minici-
dade construída na escola 
para oferecer um espaço de 
vivência dos ensinamentos, 
tais como travessias segu-
ras e uso adequado do cin-
to de segurança. Durante o 
passeio, os estudantes são 
estimulados a responder o 
que deve ser feito em cada 
situação.

O diretor-geral do DER/
DF, Fauzi Nacfur Júnior, 
destacou a importância da 
educação para a forma-
ção de futuros cidadãos 
conscientes no trânsito. “A 
Transitolândia visa educar 
desde a primeira idade, que 
é quando as crianças mais 
assimilam as informações. 
Daí a importância do traba-
lho realizado aqui em nossa 
escolinha de trânsito que é 
e sempre será uma priorida-
de”, declarou.

O Secretário de Mobilida-
de e Transporte do Distrito 
Federal, Valter Casimiro Si-
queira, parabenizou a dire-
ção do DER-DF pela forma 
como a Escola Vivencial é 
gerida. “Dia de aniversário 
é dia de dar parabéns e o 
DER está de parabéns pelo 
excelente trabalho feito na 
Transitolândia. Esta escola é 
o retrato do que o GDF tem 
respeito ao trânsito e à vi-
da”, frisou Casimiro.

Atualmente, a escola 
recebe, às terças, quartas 
e quintas-feiras, alunos 
de 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental.

Outubro marca o início 
de uma das campanhas 
mais importantes em prol 
da saúde feminina: o Ou-
tubro Rosa. Atualmente, 
no Brasil, os números de 
afetados pelo câncer de 
mama são preocupantes. 
De acordo com levanta-
mento do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), so-
mente em 2019, cerca de 
60 mil novos casos devem 
ser descobertos no país. 

Especialistas alertam 
para a necessidade da 
mulher manter seus exa-
mes de rotina em dia, 
especialmente a mamo-
grafia, uma vez que o 
diagnóstico precoce se 
mostra como a principal 

OUTUBRO ROSA

ferramenta de prevenção. 
Os principais sintomas 
são: edemas na pele das 
mamas, retração da pele, 
inversão recente dos ma-
milos, descarga papilar 
(saída de secreção através 
da papila mamária), ver-
melhidão, coceira no ma-
milo ou endurecimento de 
parte da mama. Porém, é 
importante ressaltar que 
muitas vezes o câncer 
não é detectado pelo au-
toexame, principalmente 
quando a mulher possui 
mais de 50 anos. 

No DF, representantes 
de todas as regiões de saú-
de se reuniram para pre-
parar as atividades alusi-
vas à campanha. Durante 
todo o mês, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
e as policlínicas estarão 
abertas para o acolhi-
mento das pacientes e a 
solicitação dos exames de 
mama e o citopatológico 
(Papanicolau). A expecta-
tiva é de realizar cerca de 
100 mil atendimentos.
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Os restaurantes
comunitários 
estão nascendo 
de novo.

O GDF está dando uma
repaginada nos restaurantes 
comunitários do Distrito Federal.
Seis deles já passaram por serviços 
de manutenção e reforma.
Além de renovar as cozinhas,
o GDF trocou pisos, forros e
as partes elétrica e hidráulica.
Até o final do ano, todos os 14 
restaurantes serão recuperados.

Os restaurantes comunitários 
servem, todos os dias, 15 mil 
refeições saudáveis e nutritivas,
no almoço e no café da manhã,
a preços bem acessíveis.
E são uma conquista de toda
a população.
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