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Editorial

Brasília é a maior cidade do mun-
do criada no século XX. Em pouco 
mais de meio século, a nova capital 
ultrapassou os 3 milhões de habi-
tantes e continua a atrair novos emi-
grantes de outros estados, fazendo 
com que sua população cresça, ainda 
hoje, acima da média nacional.

Responsáveis em grande medi-
da pela atratividade da cidade aos 
Brasileiros de fora do quadradinho, 
particularmente sudestinos e nor-
destinos, os empregos públicos 
concentraram-se quase que exclusi-
vamente ao longo da Esplanada dos 
Ministérios ou outros setores da 
área central. As empresas privadas, 
por necessidade de estarem próxi-
mas dos órgãos de governo, também 
acabaram concentrando seus postos 
de trabalho no Plano Piloto e, final-
mente, o comércio e os serviços de-
senvolveram-se principalmente na 
área central, fomentados pela políti-
ca pública de desenvolvimento des-
sas áreas. 

Em Brasília, 300 mil pessoas dor-
mem e 1,3 milhão de pessoas traba-
lham no Plano Piloto. São 1 milhão de 
migrações diárias, entrando e sain-
do, configurando o que os urbanistas 
gostam de chamar – pelas razões ób-
vias – de “movimento pendular”.

Ainda que algumas regiões ad-
ministrativas venham conquistando 
certa autonomia econômica em rela-
ção ao centro, como é o caso de Ta-
guatinga, Ceilândia e Águas Claras, é 
importante valorizar as políticas pú-
blicas que vêm contribuindo para a 
descentralização do Distrito Federal.

Obras rodoviárias (duplicações 
de rodovias, instalações de novos 
BRTs, etc.), melhorias de infraestru-
tura, regularização fundiária e outros 
investimentos desse tipo nas saídas 
sul e norte têm sido importantes pa-
ra levar usos não residenciais para 
essas Regiões Administrativas, além 
de gerar segurança para investidores 
e empreendedores, contribuindo pa-
ra a formação de emprego local.

Na Saída Norte, vale destacar a 
implantação do Parque Tecnológico 
de Brasília (BioTIC), que promete 
inserir a capital federal no circuito 
tecnológico nacional, além de atrair 
investimentos e gerar 25 mil postos 
de trabalho fora do Plano Piloto.

Aos poucos, as cidades satéli-
tes começam a permitir que seus 
cidadãos trabalhem, estudem e se 
divirtam mais perto de casa, o que 
é sinônimo de mais tempo com suas 
famílias, mais produtividade, mais 
renda e mais qualidade de vida.

Expediente

PARABÉNS, SOBRADINHO!
SOBRADINHO COMPLETA 58 ANOS EM MAIO E VAI COMEMORAR COM MUITA FESTA DURANTE TODO O MÊS

Batizada em alusão ao Córrego 
Sobradinho, que passa pela região, 
a cidade de Sobradinho completa 
neste mês 58 anos. E para comemo-
rar, a Administração Regional pre-
parou uma programação com ações 
culturais para a população. As ati-
vidades já começaram no dia do 
Trabalhador, 1º de maio, com um 
Passeio Ciclístico e Carreata pela 
Paz, na Quadra 08.

A população tem a oportunidade 
de acompanhar mais de 13 ativida-
des entre Missa de Ação de Graças, 
Exposição de Carros Antigos, Des-
file Cívico, Atividades do Corpo de 
Bombeiros Militar do DF, Culto, Ex-
po Mix Sobradinho, Flash Back, Dia 
do Campo, Cavalgada e, por fim, no 
último domingo do mês (27), a The 
Color Race, uma animada e diverti-
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da corrida colorida.
O grande objetivo da Administra-

ção é conseguir agregar e agradar a 
todas as culturas e estilos existentes 
na cidade. “Sobradinho é uma cida-
de muito tradicional. Assim que o 
ano começa, a população já se pre-
para para as comemorações, princi-
palmente as mais tradicionais que 
são o desfile cívico e o corte do bo-
lo”, disse o administrador da região, 
Valter Soares Leite, o Valtinho.

Para a aposentada Maria Apa-
recida, moradora de Sobradinho há 
35 anos, a comemoração do ani-
versário da cidade passou de gera-
ção para geração e hoje a família 
aproveita desde as atrações infantis 
até as atividades para os adultos, se 
referindo às missas e cultos. “Aqui 
em casa nós temos os mais velhos, 

os jovens e também as crianças. En-
tão é uma oportunidade de integrar 
toda a família em um evento só, o 
bom é que dura muito. São vários 
dias de comemoração”, disse a dona 
de casa.

Para Valtinho, são participações 
e feedbacks como esse, de Maria 
Aparecida, que dão orgulho e prazer 
de realizar uma festa grande, como 
a cidade, para todos. “Estou muito 
feliz com a programação que con-
seguimos fechar. São vários eventos 
envolvendo todos os segmentos. Te-
nho certeza que será uma linda fes-
ta. Sobradinho merece”, finalizou o 
administrador.

A programação completa do ani-
versário de Sobradinho está disponí-
vel no site da Adminstração: 
http://www.sobradinho.df.gov.br

Queremos a sua
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www.jornalnossobairro.com/opiniao

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

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

a dia, condomínio, cidade e comunidade.  

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

com a câmera do seu celular.

E M  P R O C E S S O  D E  F I L I A Ç Ã O

Instituto
Veri icador def
Comunicação



3
NOSSOBAIRRO

W 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 COLORADO-SOBRADINHO    |  EDIÇÃO Nº 28   |   MAIO   |    2018

Como o senhor avalia 
a importância, o cresci-
mento e o potencial so-
cioeconômico da Saída 
Norte do DF? Podemos 
considerá-la como o novo 
polo de desenvolvimento 
do Distrito Federal?

Sem dúvida. A região nor-
te hoje é uma área de expan-
são no DF. Com todas essas 
obras, o Trevo de Triagem 
norte e a triplicação das vias 
que ligam o Torto e o Grande 
Colorado, a mobilidade vai 
melhorar muito. Nós temos 
um projeto aprovado de du-
plicação da BR-020 e para a 
construção do BRT, que es-
tá aguardando liberação de 
recursos por parte do Minis-
tério das Cidades. Mas, sem 
dúvida, com a conclusão da 
obra do trevo, nós vamos 
ter um novo momento pa-
ra Planaltina, Sobradinho e 
condomínios.

Em se tratando de po-
lo de desenvolvimento, e 
a partir de sua experiên-
cia e vocação em Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
podemos considerar que 
o BioTIC será um empre-
endimento do porte dos 
grandes parques brasi-
leiros como Porto Digital 
(PE) e Tecnopuc (RS)? 

Eu diria que com o tempo, 
teremos um parque muito 
maior do que esses, pela vo-
cação e pelas características 
de Brasília. Nós temos aqui a 
maior concentração de dou-
tores por habitante do Brasil. 
Possuímos instituições como 

APÓS TRÊS ANOS DE MANDATO, ROLLMEBERG FALA SOBRE O DESENVOLVIMENTO E OS INVESTIMENTOS NA 
SAÍDA NORTE DO DISTRITO FEDERAL. OBRAS, NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS NA MOBILIDADE 
URBANA LOCAL COMPÕEM A CONCLUSÃO DE SEU PROGRAMA DE GOVERNO PARA A REGIÃO.
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a Embrapa e a Universidade 
de Brasília e vamos inaugu-
rar o BioTIC agora no final 
de maio. Vamos ter ali um 
núcleo de inovação tecnoló-
gica da Embrapa. Teremos 
também o Laboratório de 
Inovação do SEBRAE e va-
mos ter empresas e institui-
ções de base tecnológica. Isso 
vai garantir a consolidação 
do Parque, um novo mode-
lo de desenvolvimento para 
Brasília, com empregos qua-
lificados, bem remunerados 
e que vão beneficiar muito a 
região norte.

As Regiões Administra-
tivas e condomínios da 
Saída Norte têm no Pla-
no Piloto sua principal 
fonte de trabalho, estudo 
e entretenimento. Diante 
dessa situação, o que o 
governo tem feito para 
tornar a região mais au-
tônoma econômica, so-
cial e culturalmente?

Primeiro o BioTIC vai 
transformar a realidade da 
região norte com bons em-
pregos e com facilitação 
da mobilidade urbana em 
decorrência das obras que 
estão sendo concluídas. A 
partir daí, nós teremos que 
construir outras áreas de de-
senvolvimento econômico 
qualificadas nesse território. 
Para a própria expansão dos 
núcleos habitacionais da-
quela região, nós temos reco-
mendado que todos os novos 
projetos habitacionais ve-
nham articulados com ativi-
dades intensivas em conhe-
cimento e tecnologia, pois 

entendemos que esta é uma 
grande vocação da região.

A BR-020 é a principal 
ligação entre Brasília e 
as RA`s da Saída Norte 
do DF. Quando sua dupli-
cação deverá ser conclu-
ída e que benefícios ela 
trará à região?

 
A BR-020 já tem proje-

to  aprovado no Ministério 
das Cidades, com previsão 
orçamentária dependendo 
somente da liberação do ór-
gão. Não é uma obra peque-
na, pois estima-se um orça-
mento de algo em torno de 
700 milhões de reais. Será 
uma obra para o próximo 
governo.

O Trevo de Triagem 
Norte é composto por 16 
obras, entre pontes e via-
dutos. Quais são os ob-
jetivos, status atual do 
projeto e sua previsão de 
entrega?

O Trevo de Triagem Nor-
te e a triplicação das vias 
da Ligação Torto-Colorado 
(LTC) são um conjunto de 28 
pontes e viadutos que fazem 
parte da maior obra viária 
da história de Brasília. Nun-
ca a Saída Norte tinha rece-
bido uma obra desse porte, 
desde a sua inauguração por 
Juscelino Kubitschek. Isso vai 
trazer um benefício enorme 
à população. Nós queremos 
inaugurar em etapas: ain-
da em junho, pretendemos 
inaugurar toda a parte da 
Asa Norte e algumas outras 
ligações para que tudo este-

ja funcionando até o final 
de 2018.

O BRT Saída Sul ini-
ciou suas operações há 
mais de quatro anos, en-
quanto lado norte não 
tem acesso ao serviço. 
Em sua opinião, houve 
priorização de um proje-
to frente ao outro?

Eu diria que houve falta 
de recursos. Ao assumirmos 
o governo, conseguimos libe-
rar os recursos para o Trevo 
de Triagem Norte e para a 
triplicação da LTC, com um 
empréstimo do BNDES de 14 
milhões de reais. Fizemos vá-
rias gestões junto ao Ministé-
rio das Cidades com o intui-
to de liberar recursos para o 
BRT Norte. Infelizmente, esse 
recurso não foi liberado.

O conjunto de proje-
tos pró-regularização 
fundiária do GDF prevê 
resultados recordes até 

o fim deste ano. Os con-
domínios da Saída Nor-
te também fazem par-
te dessa perspectiva de 
resultado?

Nós estamos fazendo o 
maior programa de regula-
rização fundiária da histó-
ria de Brasília e o maior em 
curso no Brasil. Nós já entre-
gamos mais de 50 mil escri-
turas, já estamos avançados 
no processo de venda direta 
de mais de dez condomínios 
e agora vamos avançar nos 
condomínios da região nor-
te. Portanto, eles serão be-
neficiados por essa decisão 
de promover uma grande 
regularização no Distrito 
Federal.

Que projetos ainda se-
rão executados durante 
o seu mandato para a 
população de Sobradi-
nho e região?

Em Sobradinho, estamos 
fazendo um terminal rodo-
viário novo, vamos entre-
gar nos próximos dias toda 
a recuperação do Buritizi-
nho. Também já fizemos to-
da a recuperação do campo 
Agostinho Lima, além da 
construção de um campo de 
grama sintética em Sobra-
dinho II. Estamos fazendo a 
reforma da feira de Sobradi-
nho I e pretendemos iniciar, 
ou pelo menos licitar, a re-
forma da feira de Sobradi-
nho II. Fizemos a passarela 
ligando ao condomínio No-
va Colina, e agora nós que-
remos avançar bem nessa 
obra viária da região.

O TREVO DE 
TRIAGEM NORTE E A 
TRIPLICAÇÃO DAS VIAS 
DA LIGAÇÃO TORTO-
COLORADO (LTC) SÃO 
UM CONJUNTO DE 28 
PONTES E VIADUTOS 
QUE FAZEM PARTE DA 
MAIOR OBRA VIÁRIA 
DA HISTÓRIA DE 
BRASÍLIA.

RODRIGO ROLLEMBERG, 
GOVERNADOR DE BRASÍLIA

Não cobramos taxa de entrega
3702-2171

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

10%
DE DESCONTO
para compras
feitas na loja

5%
DE DESCONTO

para os pedidos
feitos por
telefone

PARCEIRO
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SAÍDA NORTE É A BOLA DA VEZ
REGIÃO QUE ABRIGA CERCA DE 350 MIL PESSOAS VEM RECEBENDO MAIS ATENÇÃO POR PARTE DO GOVERNO E DA INICIATIVA PRIVADA E TEM 
PERSPECTIVAS DE SE TORNAR UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF NOS PRÓXIMOS ANOS

Sobradinho, que com-
pleta 58 anos no mês 
de maio, foi a primeira 

Região Administrativa fun-
dada logo após a criação de 
Brasília. Apesar de ser uma 
das regiões pioneiras no de-
senvolvimento do Distrito 
Federal, a cidade parece ter 
parado no tempo. Baixo in-
vestimento, crescentes pro-
blemas em diversas áreas e 
falta de oferta de trabalho. 
Mesmo com um cenário des-
favorável, a região apresen-

ta um forte potencial para 
o desenvolvimento de uma 
nova centralidade no DF.

A Saída Norte do DF, 
compreendida prioritaria-
mente por Sobradinho I, 
Sobradinho II, Planaltina e 
condomínios da região pos-
sui atualmente uma popu-
lação que ultrapassa os 350 
mil habitantes. A região é 
composta principalmente 
por residências e pequenos 
comércios.

De acordo com os dados 

da última Pesquisa Distri-
tal de Amostra de Domicí-
lios do DF (PDAD), mais de 
40% dos habitantes dessas 
Regiões Administrativas 
(RA’s) trabalham a mais de 
20km de suas residências. 
Em Sobradinho, dos 85 mil 
habitantes que residem na 
cidade, 12.300 trabalham 
no Plano Piloto.  O valor re-
presenta um total de 15% 
da população na 
localidade. Nas 
demais Regiões 

Administrativas esse núme-
ro é semelhante. Em Sobra-
dinho II, 39% dos trabalha-
dores também se desloca 
todos os dias ao Plano Pi-
loto para os seus postos de 
trabalho.

A baixa oferta de empre-
go na região obriga a popu-
lação a trabalhar longe de 
seus domicílios. Esse deslo-

camento diário gera engar-
rafamentos e desestimula o 
crescimento da economia 
local.

Juliana Castro, 25, mora-
dora de Sobradinho, traba-
lha como assistente admi-
nistrativa no Plano Piloto. 
Segundo Juliana, a pouca 
oferta e os baixos salários 
a fizeram procurar emprego 
em Brasília. “A procura por 
mão de obra qualificada 
ainda é um pouco restrita e 
os salários oferecidos na re-
gião central de Brasília são 
mais atrativos”, comenta.

Os dados do PDAD apon-
tam que a renda per capita 
da região não ultrapassa 
o patamar de dois salários 
mínimos. Em Planaltina a 
situação é ainda pior, onde 
a média de rendimentos por 
cidadão é de R$ 910,00. 

Em comparação com 
Regiões Administrativas lo-
calizadas na parte sul do 
Distrito Federal, os dados 
apresentam um menor po-
der aquisitivo da popula-
ção dessas RA’s face às de-
mais. No Guará e em Águas 
Claras a média salarial 
varia entre 3 e 5 salários 
mínimos, de acordo com a 
pesquisa.
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norte

530MIL
MAIS DE
POPULAÇÃO

P E S S O A S

R$2.500,00
RENDA PER CAPITA

B R T B RT S U L
Bus Rapid Transit

Funcionando desde
junho de 2014METRÔ SUL

Operando desde
junho de 2001

POPULAÇÃO

427MIL
P E S S O A S

RENDA PER CAPITA

R$1.355,00

B R T BRT NORTE
Bus Rapid Transit

Sem previsão
para o início
das obras

METRÔ NORTE
Sem previsão

LOCAL DE TRABALHO

50,05%
se desloca ao
Plano Piloto
para trabalhar

49,95%
trabalha na
própria RA
em que mora

LOCAL DE TRABALHO

61%
se desloca ao
Plano Piloto
para trabalhar

39%
trabalha na
própria RA
em que mora

O Parque Tecnológico 
de Brasília (BioTIC) 
pretende gerar cerca de 
25 mil empregos para a 
região.

A ampliação da Ligação 
Torto-Colorado (LTC) envolve uma 
série de obras que visam melhorar 
o tráfego na região. 
A previsão é que as obras sejam 
concluídas em dezembro de 2018.

Região do Lago Norte receberá uma ponte que leva o nome de “Nova 
Saída Norte”, passando pela UnB. O conjunto de vias e ponte terá por 
objetivo melhorar o trânsito da região (principalmente da BR – 020 e a 
Ponte do Bragueto).

MELHORIAS À VISTA

* Dados obtidos na Pesquisa Distrital de Amostra de Domícilios do DF(PDAD)

** Para a Saída Norte foram consideradas as seguintes Regiões Administrativas: 
Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina e Brazlândia. 

**Para a Saída Sul foram consideradas as seguintes Regiões Administrativas: 
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Taguatinga.

de envolvimento
s

rumos do
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Apesar do baixo cresci-
mento histórico da região, 
a Saída Norte vem receben-
do nos últimos anos uma 
atenção maior por parte do 
governo distrital e do setor 
privado. É o caso das obras 
da BR-020 e do BRT Norte, 
anunciadas pelo Governo 
de Brasília, além da instala-
ção do Parque Tecnológico 
de Brasília e do avanço da 
regularização fundiária na 
região, que pretende atrair 
mais investimentos priva-
dos para a localidade.

A Obra da BR-020, no 
trecho da Ligação Torto-Co-
lorado, é um exemplo de 
investimentos na Saída Nor-
te. De acordo com o DER, a 
obra, que custou R$ 87 mi-
lhões, beneficiará a popu-
lação localizada próxima 
da rodovia, além do Grande 
Colorado e do Lago Oeste. 
Pelo trecho, passam diaria-
mente mais de 50 mil carros 
nos dois sentidos. De acordo 

NOVAS CENTRALIDADES SÃO NECESSÁRIAS

ainda com o órgão, a obra 
aumentará de três para seis 
o número de faixas de cada 
lado da pista. A previsão é 
que a obra seja concluída 
em dezembro deste ano.

O GDF vem investindo 
em outras obras para me-
lhorar a mobilidade na re-
gião. Outra promessa feita 
pelo governo para os mora-
dores de Sobradinho e região 
foi a construção do BRT Nor-
te.  Segundo informações da 
agência Brasília, o BRT Nor-
te terá um total de 69 qui-
lômetros, com ramais em 
Planaltina e Sobradinho. De 
acordo com o governador 
Rodrigo Rollemberg, “Há 
previsão de cinco terminais 
ao longo do BRT Norte, 38 
paradas e 26 passarelas de 
pedestres”, afirma.

Outra Obra importante 
é o novo Parque tecnoló-
gico de Brasília, o BioTIC, 
que será instalado em uma 
área de 1,2 milhão de me-

tros quadrados, próximo à 
Granja do Torto (veja box). 
A inciativa busca criar na 
Saída Norte um novo polo 
de desenvolvimento para o 
DF, gerando empregos e ati-
vando a economia local. 

A regularização fundi-
ária também vem alavan-
cando o desenvolvimento 
regional. Com o avanço do 
processo, a valorização dos 
terrenos tem atraído com-
pradores e investidores. 
Ricardo Birmann, Diretor 
Presidente da Urbanizadora 
Paranoazinho, empresa pro-
prietária da Fazenda Para-
noazinho, vê com otimismo 
a regularização local. “ Com 
o aumento de terrenos regu-
larizados, novas empresas e 
empreendimentos começa-
ram a olhar para o lugar. A 
segurança jurídica oferecida 
pelo processo está trazendo 
também mais investimento 
e desenvolvimento para o 
grande Colorado e condomí-
nios próximos”.

Birmann acredita que a 
Saída Norte vive uma nova 
fase de crescimento, bene-
ficiando toda a população 
dos condomínios: “A Saída 
Norte tem tudo para se tor-
nar um novo polo de cresci-
mento econômico e social do 
DF, criando um local que se-
ja autônomo do Plano Pilo-
to e referência para demais 
regiões do Distrito federal”, 
pontua.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - BIOTIC
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JNB -  Por que o nome BioTIC?

MHL - Entendemos que o mundo Bio vem sendo cada vez 
mais importante também no cenário tecnológico. Diante 
disso, não poderíamos criar apenas um Parque tecnológico, 
tínhamos que pensar um lugar que fizesse a ponte entre o 
mundo Bio e o mundo Digital que está aí. Ou seja, a última 
revolução que ocorreu no mundo foi a das comunicações di-
gitais e a nossa será a revolução Bio, com o avanço das bio-
tecnologias, nanotecnologias, etc.

Como funcionará as parcerias no parque?

O BioTIC é baseado em um modelo de mercado imobili-
ário. Teremos um fundo de participações onde a subsidiária 
criada para o projeto, a BioTIC S/A, aporta partes do terreno 
como investimento faz chamadas de capital. Com base nes-
se fundo, serão desenvolvidos os projetos e construídos os 
edifícios do parque. Inclusive, já temos uma grande empresa 
farmacêutica interessada em instalar um centro de inova-
ção no parque, onde construiremos o prédio, e o papel deles 
será apenas o de firmar o contrato e pagar pelo aluguel do 
edifício.

O que Brasília oferece para que essas empresas venham 
para cá?

Brasília é um ótimo local para a instalação do parque. 
Geograficamente, a cidade foi criada para conectar todo 
o Brasil. Estamos na sede do poder público. Então, se você 
tem uma empresa que depende de relações com o governo 
ou com instituições públicas, estar em Brasília é muito estra-
tégico. Nossa capital também tem a maior concentração de 
mestres e doutores do país, fato que, do ponto de vista da 
mão de obra qualificada, a torna imbatível. Além, é claro, da 
qualidade de vida que a cidade proporciona.

Qual é a base de cálculo para a estimativa de geração de 
25 mil empregos no BioTIC?

Essa estimativa vem do primeiro estudo feito sobre a cria-
ção de um polo de inovação tecnológica no DF. O que a gente 
pretende com o BioTIC é que não sejam apenas empregos, e 
sim empregos de qualidade, que gerem empreendimentos. O 
objetivo do BioTIC é gerar empresas, pois essa é a nova ló-
gica para os dias atuais. E assim, essas empresas gerariam 
empregos, direta e indiretamente. O que a gente acredita é 
que este será um projeto que vai trazer para o DF nos próxi-
mos anos algo em torno de R$ 10 milhões em investimentos.

Mário Henrique Lima é assessor da Presidência da Fe-
deração das Indústrias de Brasília (Fibra) e representa a 
entidade no Comitê Gestor do BioTIC. Em uma rápida con-
versa, Mário falou sobre o projeto de forma geral e sobre 
a perspectiva de geração de mais de 25 mil postos de tra-
balho na Saída Norte do DF.

O

L

SAÍDA 
sul

SAÍDA 
norte

530MIL
MAIS DE
POPULAÇÃO

P E S S O A S

R$2.500,00
RENDA PER CAPITA

B R T B RT S U L
Bus Rapid Transit

Funcionando desde
junho de 2014METRÔ SUL

Operando desde
junho de 2001

POPULAÇÃO

427MIL
P E S S O A S

RENDA PER CAPITA

R$1.355,00

B R T BRT NORTE
Bus Rapid Transit

Sem previsão
para o início
das obras

METRÔ NORTE
Sem previsão

LOCAL DE TRABALHO

50,05%
se desloca ao
Plano Piloto
para trabalhar

49,95%
trabalha na
própria RA
em que mora

LOCAL DE TRABALHO

61%
se desloca ao
Plano Piloto
para trabalhar

39%
trabalha na
própria RA
em que mora

O Parque Tecnológico 
de Brasília (BioTIC) 
pretende gerar cerca de 
25 mil empregos para a 
região.

A ampliação da Ligação 
Torto-Colorado (LTC) envolve uma 
série de obras que visam melhorar 
o tráfego na região. 
A previsão é que as obras sejam 
concluídas em dezembro de 2018.

Região do Lago Norte receberá uma ponte que leva o nome de “Nova 
Saída Norte”, passando pela UnB. O conjunto de vias e ponte terá por 
objetivo melhorar o trânsito da região (principalmente da BR – 020 e a 
Ponte do Bragueto).

MELHORIAS À VISTA

* Dados obtidos na Pesquisa Distrital de Amostra de Domícilios do DF(PDAD)

** Para a Saída Norte foram consideradas as seguintes Regiões Administrativas: 
Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina e Brazlândia. 

**Para a Saída Sul foram consideradas as seguintes Regiões Administrativas: 
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Taguatinga.

de envolvimento
s

rumos do
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SEGURANÇA

SEGURANÇA AMEAÇADA NOS 
CONDOMÍNIOS DO CONTAGEM

Baiano de nascença, vim 
para o Distrito Federal ainda 
criança junto com a minha 
família. Cheguei em Sobradi-
nho em 1960. Morava na an-
tiga Vila Amaury, inundada 
pelo lago Paranoá. Ao chegar 
aqui, com 9 anos, tinha co-
migo o sonho de ter um bom 
emprego para ajudar a minha 
família. Quando me envolvi 
com a arte, percebi que as 
pessoas admiravam o que 
eu criava. Um dos meus so-
nhos era levar a minha arte 
para todo mundo. Hoje, sou 
reconhecido internacional-
mente, levei Sobradinho co-
migo para os quatro cantos 
do planeta que visitei. Nesse 
aniversário de 58 anos, te-
nho muito a agradecer a essa 
cidade.

Falar sobre Sobradinho é, 
inegavelmente, falar sobre 
a minha trajetória de vida. 
Cresci nessa cidade, desde 
minha educação, ao desen-
volvimento do meu trabalho 
artístico. Já morei em outras 
cidades aqui do DF, mas So-
bradinho é o meu lugar pre-
ferido. Aqui estão os meus 
amigos, aqui desenvolvi a 
minha arte, ou "melantuca-
narismo", corrente artística 
genuinamente brasileira.

Lembrando do passa-
do de nossa cidade, não há 
como esquecer os grandes 
momentos culturais que 
essa cidade já presenciou. 
As boates e os shows nas 
escolas, os espetáculos no 
teatro da quadra 12, as fes-
tas que ocorriam na Feira da 
Lua, na quadra 8, nos anos 
90. Sobradinho sempre foi 
um dos principais polos cul-
turais do DF, não submetida 
aos modelos do Plano Piloto.

Os anos se passaram, 
mas infelizmente em algum 
momento e em alguns as-
pectos Sobradinho parece 
ter parado no tempo. As fes-
tas diminuíram, a cidade se 
desenvolve devagar e temos 
visto a insegurança nas ruas 
crescer. Fomos aos poucos 
sendo conhecidos apenas 
como mais uma “cidade dor-
mitório”.

O cenário cultural se 

Sobradinho da 
cultura e do 
desenvolvimento
por Toninho de Souza

Toninho de Souza é artista plástico, poeta e escultor e já apresentou 
suas obras em mais de 21 países. 

OPINIÃO
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Apesar da sensação de 
segurança proporcionada 
pela presença de muros e 
guaritas nos condomínios 
do DF, os moradores do Se-
tor Habitacional Contagem 
estão sofrendo com a venda 
e o uso de drogas na frente 
das guaritas de seus con-
domínios. A denúncia foi 
feita, com exclusividade ao 
Jornal Nosso Bairro, pelo 
síndico de um dos condomí-
nios localizados na DF-425, 
o qual denominaremos de 
Marcos, para preservar sua 
identidade. 

Marcos relata que a in-
cidência de indivíduos co-
mercializando e utilizando 
entorpecentes na porta do 
condomínio cresceu vertigi-
nosamente, ameaçando a 
integridade e a segurança 
dos moradores que chegam 
tarde em suas casas. “Recebi 
várias reclamações antes de 
colocar as câmeras e portão 
eletrônico no condomínio. 

retraiu. A galeria Vicente 
Van Gogh na quadra 8, por 
exemplo, é desconhecida de 
boa parte da população, e, 
em todo o DF, é a única com 
condições de exposições 
de artes visuais.  O teatro 
deixou de ser um local com 
atividades teatrais e shows 
musicais, sendo hoje ocu-
pado apenas por eventos 
escolares. A nova gestão 
vem retomando a energia de 
outrora, com abertura para 
exposições de artes para 
que surjam novos grupos 
teatrais para ter a mesma di-
nâmica dos bons tempos da 
cidade. Sem falar no Polo de 
Cinema, que foi desativado 
pelo governo, obra que a co-
munidade cultural disputou 
para que fosse implantada 
em Sobradinho.  O Governo 
esqueceu de olhar para nos-
sa cidade do ponto de vista 
do desenvolvimento susten-
tável e do entretenimento. 

Sobradinho é muito 
mais que isso. Somos uma 
cidade linda que precisa re-
formular as exigências de 
construções comerciais e 
residenciais para absorver 
o desenvolvimento cultural 
e comercial da cidade para 
não ficar conhecida no futu-
ro como cidade dormitório.  
A nossa cidade é cheia de 
áreas verdes, que poderiam 
tornar-se belos jardins. Es-
tamos rodeados de belezas 
naturais que atraem turistas 
e adeptos dos esportes radi-
cais na redondeza.

Somos também o polo de 
consumo da região. Aqui na 
cidade circula toda a popu-
lação dos condomínios loca-
lizados na Saída Norte, além 
das cidades de Planaltina e 
Fercal. Temos um forte co-
mércio, que se incentivado, 
geraria ainda mais renda e 
emprego para nossa região. 

São 58 anos de história. 
Vários momentos que fize-
ram dessa cidade muito mais 
que um “dormitório”. Fomos 
referência na região norte do 
DF e temos total condições 
de ser o novo polo de desen-
volvimento do Distrito Fede-
ral. Parabéns Sobradinho.

MORADORES DENUNCIAM VENDA DE DROGAS NA REGIÃO E MUDAM SUAS ROTINAS 
PARA EVITAR RISCOS DE ROUBOS E CONTATO COM TRAFICANTES E USUÁRIOS

Porém, esses mecanismos 
contribuem para a segu-
rança de quem está dentro 
e não de quem precisa en-
trar”, afirma o síndico.

Apesar de a Polícia Mili-
tar estar em rota constante 
na região, um ponto que li-
mita a atuação policial é a 
falta de denúncia por parte 
da população, fato esse con-
firmado pelo próprio síndi-
co. “Por medo de represá-
lia dos bandidos, a grande 
maioria dos moradores não 
registra  Boletins de Ocor-
rência”, reclama Marcos. 

Para minimizar os riscos 
de roubos, alguns morado-
res têm mudado suas roti-
nas todos os dias. É o caso de 
César Oliveira que, além de 
evitar sair de casa de noite, 
sempre anda acompanha-
do. “Quando preciso pegar 
transporte público, combino 
de ir e vir com outros mo-
radores para ficarmos mais 
atentos com qualquer sinal 

de anormalidade ou pre-
sença de pessoas suspeitas”, 
comenta.

Segundo a assessoria de 
comunicação da Polícia 
Militar do Distrito Federal 
(PMDF), o policiamento, no 
Setor Contagem e nos de-
mais condomínios do Gran-
de Colorado e Boa Vista, é 
realizado pelo 13º Batalhão 
(Sobradinho) e pelo BPRV 
(Batalhão de Policiamento 
Rodoviário), que colocam 
viaturas em pontos e horá-
rios estratégicos da cidade 
onde há maior incidência 
criminal. 

A PMDF ainda informou 
que o policiamento é feito 
de forma ininterrupta com 
viaturas e motocicletas que 
abordam os suspeitos, assim 
que identificados. Porém, 
ressaltou que o registro das 
ocorrências e as denúncias 
pelo telefone 190 são funda-
mentais para maior efetivi-
dade das ações policiais.

Quadra 17. CL 12. Loja 1
Sobradinho/DF

9 9284-9560KARATÊ
MUAY THAITREINAMENTO

FUNCIONAL
NINJUTSU
JIU-JITSU

Parceiro do Clube UP tem
desconto na
mensalidade

de50%

PARCEIRO
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CULTURA E LAZER

FALTA DE LAZER INCOMODA A COMUNIDADE
BUROCRACIA E FALTA DE INCENTIVO DIFICULTAM AÇÕES CULTURAIS

Al
ex
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az

Moradores de Sobradinho 
têm reclamado da falta de 
opções de lazer e cultura na 
cidade. Apesar das ações re-
alizadas pela Administração 
Regional, críticas feitas por 
parte de artistas, produtores 
culturais e pessoas que bus-
cam se divertir apontam pa-
ra a falta investimento cul-
tural na região. Maioria das 
atividades é feita com verba 
de emendas parlamentares.

A cidade, com pouco 
mais de 85 mil habitantes, 
não possui muitos locais de 
lazer. Com exceção dos ba-

res e restaurantes, são pou-
cas as casas de shows e os 
eventos para a comunidade. 
O estudante Pedro Amorim, 
17, se diz insatisfeito com a 
falta de opções de lazer na 
região. De acordo com o es-
tudante, “existem poucos 
locais de entretenimento em 
Sobradinho. Temos apenas 
um Shopping, com um cine-
ma caro e de qualidade me-
diana. Sempre que quero ver 
um filme, tenho que ir nos 
shoppings do Plano Piloto, 
pois o daqui de Sobradinho 
às vezes nem coloca o filme 

que eu quero em cartaz”, re-
clama o jovem.

O artista plástico e poeta 
Toninho de Souza, um dos 
ícones culturais da cidade, 
reclama da falta de incen-
tivos para atividades cultu-
rais na região. “Sobradinho 
já foi conhecida como um ri-
co polo cultural do DF, mas 
hoje vivemos lembrando 
o passado e lamentando o 
presente”, reclama o artista.

Atualmente, as ações de 
cultura em todo o DF são 
realizadas pelo Governo de 
Brasília (GDF) , por meio da 

Secretaria de Cultura. Esse 
fato dificulta o acesso da co-
munidade à elaboração de 
projetos locais, deixando as 
Administrações dependen-
tes de Emendas Parlamenta-
res. De acordo com a Admi-
nistração Regional de Sobra-
dinho “não existe programa 
de trabalho exclusivo para 
a cultura. O que existe, e 
quando existe, são deman-
das parlamentares para 
executar alguma atividade 
cultural específica”, afirma.

Na opinião da jornalista 
e produtora cultural Janaí-
na Montalvão, 28, Sobradi-
nho tem um grande poten-
cial para cultura, mas, "infe-
lizmente, a cidade não tem 
uma estrutura para abraçar 
toda essa produção e esses 
artistas. E isso vem tanto da 
parte do governo, quanto da 
própria população”, expli-
ca. A produtora, que atua 
na cena cultural local desde 
2009, conta que a burocra-
cia e a falta de incentivo do 
governo são fatores que con-
solidam esse cenário. “Até 
para se utilizar uma praça 
pública para fazer um mo-
vimento cultural nos depa-
ramos com barreiras e difi-
culdades que não deveriam 
existir para uma coisa rela-
tivamente simples”, relata.

Um dos principais pontos 
que poderia contribuir para 
mudar a situação cultural 
de Sobradinho, afirma Jana-
ína, seria a “maior abertura 
para que os artistas e mo-
vimentos culturais da cida-
de utilizassem de maneira 

mais regular os espaços que 
já existem – como por exem-
plo a Praça das Artes Teodo-
ro Freire na quadra 8, e que 
já tem esse histórico de rece-
ber cultura e lazer".

A solução, segundo os 
moradores, está vinculada 
à mudança de mentalida-
de por parte do GDF, ten-
do em vista que a maioria 
dos eventos são realizados 
a partir de verbas da Secre-
taria de Cultura. Porém, os 
moradores afirmam que o 
GDF não repassa para a Ad-
ministração esse dinheiro, 
impossibilitando a realiza-
ção de mais atividades. 

Apesar das críticas, a 
Administração Regional de 
Sobradinho vem tentando 
cumprir seu papel de apoio 
a iniciativas culturais da 
cidade. O projeto Arte na 
Praça e as comemorações 
de aniversários da cidade 
são bons exemplos. Realiza-
do através de uma parceria 
entre a Administração e a 
Associação de Artistas de So-
bradinho e Entorno (Artise), 
o projeto aconteceu entre os 
meses de agosto de 2017 e 
março de 2018, reunindo ar-
tistas da própria região. “As 
ações objetivaram oferecer 
oficinas de arte (roteiro, pin-
tura em tecido, cinema, ar-
tes cênicas, fotografia, dan-
ça charme, DJ e artesanato), 
além de aproximar a comu-
nidade com os artistas locais 
resgatando assim o título de 
cidade arte”, comenta Ange-
lo Macarius, músico e repre-
sentante da Associação.

Associação Brasiliense de
Psicodrama e Sociodrama

PARCEIRO

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

os participantes do

têm condiões exclusivas

CLN 201 Bl. C Salas 105 a 107, Sobreloja - DF

CRIANÇA - IDOSO - CASAL - FAMÍLIA - ADULTO - ADOLESCENTE - GRUPO

clube up

WWW.ABPDF.COM.BR
(61) 3245-6390 | 3346-6832

Participante do 
Clube UP tem

50%
de desconto
na mensalidade

v á l i d o  s o m e nte  p a ra  n ovo s  a l u n o s

* a primeira mensalidade é integral e 
as demais têm o desconto de 50%

D F  4 2 5  
Co n d o m í n i o  H a l l ey  

S o b r a d i n h o

3 0 5 5 - 5 8 0 3

PARCEIRO
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MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

L D&
Odontologia 

Integrada
P Ã E S  E  C O N V E N I Ê N C I A

Pingo de Gente

S A I B A  C O M O  P A R T I C I P A R  e m :
W W W.U P S A .C O M . B R / C L U B E U P

PARTICIPANTES DO CLUBE UP TÊM UMA 
SÉRIE DE BENEFÍCIOS NO COMÉRCIO LOCAL.

conheça os nossos parceiros e aproveite as ofertas.

ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

Membros da ONG YCAA-
-CY, a família Franca, mo-
radora do Condomínio Vi-
vendas Friburgo desenvolve 
ações de reciclagem com 
pneus, o projeto “Pneu e Vi-
da”. O projeto visa a reutili-
zação de pneus na produção 
de novos materiais como ba-
lanços, bancos, mesas e jar-
dins suspensos.

“A YCAA-CY vem do Tu-
pi e quer dizer mãe proteto-
ra, CAA da mata e CY das 
águas, então é essa a concep-

ção, e quem protege as ma-
tas e as águas está em defesa 
da vida”, explicou Marinal-
do Franca, representante da 
ONG, que ainda conta com 
a esposa Cristiane e os filhos 
Vitória e Ronaldo.

A partir das práticas e da 
experiência com a ONG, a 
família começou a produzir 
projetos sustentáveis em ca-
sa e foi assim que nasceu o 
“Pneu e Vida”. “É um proje-
to com processos recicláveis e 
utiliza materiais presentes no 

dia a dia, como pneus, entu-
lho e garrafas de vidro. Nada 
vai embora, tudo se transfor-
ma aqui dentro”, disse Mari-
naldo Franca.

No Brasil são produzidos, 
em média, 40 milhões de 
pneus por ano. Ações como a 
do “Pneu e Vida” buscam re-
duzir os impactos ambientais 
causados por esta produção 
sobre o meio ambiente. E a 
família Franca é um grande 
exemplo quando citamos o 
termo “destinação correta”.
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