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CHEGOU A HORA 
DA VERDADE

nesta edição especial de política, o jnb traz uma biografia dos candida-
tos e as propostas que poderão impactar a sua vida nos próximos quatro 

anos.
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Editorial

As urnas vêm demonstrando nes-
sas eleições o desejo dos brasileiros 
por mudanças. Não por mudança de 
candidatos, mas, da transformação 
da arte de governar, no sentido estri-
to de se fazer política. Sob à égide do 
combate à corrupção, do esgotamento 
da paciência da sociedade com relação 
ao retorno da política para a educação, 
saúde e segurança, o fim tem justifica-
do os meios. 

O sentimento é de medo, ansie-
dade, incerteza, principalmente por 
conta da polarização entre extremos, 
centros-direita e centros-esquerda, ra-
dicais-amigos e moderados-familiares, 
enfim, nessa disputa, a ideologia ficou 
em segundo plano e deu lugar ao prag-
matismo do voto útil. 

Como resultado dessa tormenta de 
desencontros ideológicos, o anseio por 
mudanças se consolidou no primeiro 
turno das eleições. Na disputa à presi-
dência nasceu uma polarização jamais 
vista; na casa do povo, o Congresso, 
grande parte daqueles que represen-
tam o status quo da velha política, não 
mais participará dela nesse próximo 
mandato. A renovação chega a 47,3% 
para os deputados federais e de 85% 
das vagas disputadas ao Senado. 

Para os eleitores do DF, essa reno-
vação do Congresso foi ainda mais sig-
nificativa, a mudança ocorreu em qua-
se 100% de seus representantes. Das 
oito vagas para deputado federal no 
DF, apenas uma candidatura foi recon-
duzida para um próximo mandato. Mas, 
para as duas vagas ao Senado, a popu-
lação brasiliense resolveu dar chance a 
novos candidatos. 

No âmbito local, o clamor por mu-
danças também falou mais alto, das 
24 vagas a deputado distrital, 67% 
foram ocupadas por novos candidatos. 
Uma mudança que ocorreu não só no 
movimento de “rotação” política, mas 
também na “translação” dos represen-
tantes. Um exemplo disso, foram as 
eleições do primeiro represente LGBT 
na casa e outra de um partido, recém-
-criado, com propostas de mudanças 
radicais na forma de se fazer política. 

O fato é que as eleições de 2018, 
diferente de qualquer outra ocorrida no 
período democrático brasileiro, nunca 
foi tão contraditória e, ao mesmo tem-
po, participativa. Dos baby boomers à 
geração Z, que passa por sua primeira 
votação, dos verde e amarelo, dos la-
ranjas aos vermelhos, todos entoam, 
sob a mesma voz, a necessidade por 
mudanças. 

Cabe, agora, aos governantes ouvi-
rem a voz do povo.

Expediente

POPULAÇÃO DO DF TROCA MAIS 
DE 67% DA CÂMARA LEGISLATIVA

No último dia 7, o Distrito Fede-
ral elegeu 24 deputados distritais 
que vão ocupar a Câmara Legis-
lativa entre 2019 e 2022. Avante, 
PRB, PROS, PDT, PT e PSB elege-
ram, cada um, dois representantes.

Dos 24 distritais eleitos, oito 
conseguiram a permanência na 
Câmara Legislativa do DF por 
mais quatro anos. São eles:  Regi-
naldo veras (PDT), Rafael Pruden-
te (MDB), Delmasso (PRB), Chico 
Vigilante (PT), Robério Negreiros 

Martins Machado (PRB) 
29.457 votos

Del. Fernando Fernandes (PROS) 
29.420 votos

Professor Reginaldo Veras (PDT) 
27.998 votos

Rafael Prudente (MDB)
26.373 votos

Delmasso (PRB)
23.227 votos

Chico Vigilante (PT)
20.975 votos

Robério Negreiros (PSD)
18.819 votos

Agaciel Maia (PR)
17.715 votos

Confira a lista de deputados distritais eleitos no último dia 7 de outubro.
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   DIA

(PSD), Agaciel Maia (PR), Telma 
Rufino (PROS), Cláudio Abrantes 
(PDT).

Outros nove distritais tentaram 
reeleição para o cargo, mas não 
conseguiram votos suficientes. 
É o caso do Bispo Renato Andra-
de (PR), Cristiano Araújo (PSD), 
Juarezão (PSB), Lira (PHS), Luzia 
de Paula (PSB), Raimundo Ribei-
ro (MDB), Ricardo Vale (PT), San-
dra Faraj (SD) e Wellington Luiz 
(MDB).

Há, ainda, cinco distritais que 
disputaram outros cargos em 
2018. Destes, Celina Leão (PP), Ju-
lio Cesar (PRB) e Professor Israel 
(PV) se elegeram para a Câmara 
dos Deputados. Chico Leite (Rede) 
e Wasny (PT) tentaram uma vaga 
no Senado, mas não foram eleitos. 
Apenas dois deputados distritais 
com mandato atual não disputa-
ram cargos eletivos neste ano: Joe 
Valle (PDT) e Liliane Roriz (Pros).

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

José Gomes (PSB)
16.537 votos

Arlete Sampaio (PT)
15.537 votos

Cláudio Abrantes (PDT)
14.238 votos

Jorge Vianna (Podemos)
13.070 votos

Iolando (PSC) 
13.000 votos

Eduardo Pedrosa (PTC)
12.806 votos

João Cardoso Professor (Avante)
12.654 votos

Roosevelt Vilela (PSB)
12.257 votos

Telma Rufino (PROS)
11.715 votos

Hermeto (PHS)
11.552 votos

Fábio Félix (PSOL)
10.955 votos

Valdelino Barcelos (PP)
9.704 votos

Daniel Donizet (PRP)
9.128 votos

Júlia Lucy (Novo)
7.655 votos

Reginaldo Sardinha (Avante)
6.738 votos

Leandro Grass (Rede)
6.578 votos
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Flávia Arruda (PR) 
121.340 votos

Érika Kokay (PT)
89.986 votos

Bia Kicis (PRP) 
86.415 votos

Júlio Cesar (PRB)
79.775 votos

Confira a lista de deputados federais 
eleitos no último dia 7 de outubro.

MULHERES NO PODER

RENOVAÇÃO FEMININA

COM LICENÇA, DEPUTADOS! A BANCADA DO DF, 
NA CÂMARA FEDERAL, É DAS MULHERES.

LEILA DO VÔLEI É A PRIMEIRA MULHER ELEITA 
SENADORA DO DISTRITO FEDERAL
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O Distrito Federal ele-
geu no último dia 7 de 
outubro a nova bancada 
de deputados federais que 
irão representar os eleitores 
brasilienses pelos próximos 
quatros anos. Dos oito can-
didatos eleitos nas urnas, 
apenas a deputada Erika 
Kokay (PT) foi reeleita. Ou-
tro ponto interessante é o 
fato de nenhuma legenda 
conseguir emplacar dois 
representantes.

Eleita em primeiro lu-

gar, a candidata Flávia 
Arruda (PR) alcançou um 
total de 120 mil votos, se-
guida da atual deputada 
Erika Kokay e da candi-
data do PRP, Bia Kicis. Em 
seu Facebook, Flávia Arru-
da publicou uma foto com 
seu marido, o ex-governa-
dor José Roberto Arruda, 
agradecendo pela votação 
expressiva que obteve nas 
eleições. 

A grande novidade é que 
agora o Distrito Federal é 

representado pelas mulhe-
res na Câmara Federal. Ao 
total, cinco das oito vagas 
possuem representantes fe-
mininas. Na bancada atu-
al, a deputada Erika Kokay 
é a única representante 
mulher. De acordo com a 
cientista política Elisa de 
Araújo, “certamente é um 
avanço haver tantas mu-
lheres representando o DF 
na Câmara Federal. Pode-
mos atribuir a eleição des-
tas parlamentares a uma 

série de fatores, como a 
cota de 30% do fundo par-
tidário para candidaturas 
femininas determinada pe-
lo TSE no começo do ano”.

Apesar do aumento do 
número de mulheres na 
política, a cientista afirma 
que o resultado seguiu a 
tendência vista no resto do 
país. “Elegemos uma maio-
ria de parlamentares con-
servadores que pouco se 
manifestaram sobre temas 
relevantes para as mulhe-

res, mas que causam polê-
mica ao serem abordados, 
tais como direitos sexuais e 
reprodutivos” aponta.

Entre os candidatos elei-
tos, apenas a deputada 
distrital Celina Leão foi 
beneficiada pelo cálculo de 
quociente eleitoral. Com 
um total de 31.610 votos, a 
deputada ocupou a última 
vaga, deixando o candi-
dato Professor Pacco (PO-
DE), com 39.300 de fora no 
Congresso Nacional.

Professor Israel (PV)
67.598 votos

Luis Miranda (DEM)
65.107 votos

Paula Belmonte (PPS)
46.069 votos

Celina Leão (PP)
31.610 votos

Pela primeira vez na 
história, o DF terá uma 
representante mulher no 
Senado. Em 2019, Leila do 
Vôlei (PSB) assumirá seu 
primeiro mandato eletivo. 
Ela teve 17,7% dos votos 
válidos. Também foi eleito 
Izalci Lucas (PSDB), que é 
atualmente deputado fede-
ral. Ele recebeu 15,3% dos 
votos.

Leila Gomes de Barros 
Rêgo é brasiliense, casada 
e tem 47 anos. Projetou-se 
nacionalmente como joga-
dora profissional de vôlei, 
participando de três olim-
píadas (1992, 1996 e 2000) 
e conquistando medalhas 
de bronzes nas duas últi-
mas. Em 2014, concorreu à 
Câmara Distrital e passou 
a ocupar a primeira su-
plência da sua coligação.

Antes de assumir uma 

APÓS EXERCER O CARGO DURANTE DOIS MANDATOS, CRISTOVAM BUARQUE FICARÁ FORA DO SENADO FEDERAL EM 2019

cadeira no Senado, Leila 
foi secretária de Esportes e 
Lazer do Distrito Federal de 
2015 a abril de 2018. Sua 
primeira suplente é Leany 
Lemos (PSB) e a segun-
da, Ivonete Nascimento 
(PCdoB).

CRISTOVAM BUARQUE 
DÁ ADEUS AO SENADO      

Atual senador pelo DF, 
Cristovam Buarque (PPS), 
não ocupará o Senado 
em 2019. Cristovam ficou 
em terceiro lugar na cor-
rida eleitoral, totalizando 
12,06% dos votos válidos. 
Cristovam estava no se-
gundo mandato como se-
nador pelo Distrito Federal.

De acordo com o parla-
mentar, o motivo de não ter 
sido reeleito não foi o "mau 

comportamento", mas as 
decisões que os eleitores não 
aprovaram, como votar a 
favor do impeachment da 
ex-presidente Dilma e da 
PEC do Teto, que congela 
gastos por 20 anos. "Eu não 
consegui reverter, teve gen-
te que não entendeu."

Fora da carreira política 
no próximo ano, Cristo-
vam afirmou que vai pen-
sar novos rumos para sua 
vida. "É uma honra na mi-
nha idade ter o privilégio 
de mudar o meu rumo”, 
comenta.

O parlamentar alegou 

que a culpa de não ter con-
quistado a reeleição foi do 
Partido dos Trabalhado-
res (PT), do qual fez par-
te de 1989 até 2005. "Até 
hoje, tem gente que acha 
que sou do partido e por 
isso decidiu não votar em 
mim”, declarou.
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CHEGOU A HORA DA VERDADE
ESCOLHIDOS PELOS ELEITORES PARA DISPUTAREM O SEGUNDO TURNO, IBANEIS ROCHA (MDB) E O GOVERNADOR RODRIGO ROLLEMBERG (PSB) POSSUEM HISTÓRIAS DE VIDA BEM DISTINTAS. DE UM LADO, UM ADVOGADO DEBUTANTE NO MUNDO POLÍTICO COM O DISCURSO DA RENOVAÇÃO. 

DO OUTRO, UM POLÍTICO EXPERIENTE COM MAIS DE 30 ANOS DE VIDA PÚBLICA EXEMPLAR. PARA AJUDAR O ELEITOR NA HORA DA DECISÃO NO PRÓXIMO DIA 28 DE OUTUBRO, PREPARAMOS UMA BREVE BIOGRAFIA SOBRE A VIDA DE CADA UM DOS CANDIDATOS.

Com 47 anos de idade, 
Ibaneis Rocha dispu-
ta pela primeira vez 

um mandato político. Ad-
vogado de carreira, já foi 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Dis-
trito Federal e fez seu nome 
no campo jurídico como re-
presentante legal de diver-
sos sindicatos na capital. 

Ibaneis Rocha debuta co-
mo político. 
É a pri-

meira eleição geral que par-
ticipa. Mesmo estreante, 
coletou milhares de votos 
na capital federal, abrindo 
boa distância para o segun-
do colocado, o governador 
Rodrigo Rollemberg. A es-
calada do advogado para a 
primeira colocação na corri-
da eleitoral foi atípica. Con-
quistou 38% do eleitorado 
em pouco menos de 2 meses. 

Nas primeiras pesqui-
sas divulgadas, 

Ibaneis apa-
recia com 
a p e n a s 
2% das 
i n t e n -
ções.

Mas, afinal, quem é o ho-
mem que abateu nove opo-
nentes, vários deles velhos 
conhecidos na política can-
danga, e expôs o baixo de-
sempenho de seu agora ad-
versário no segundo turno?

Ibaneis foi empacota-
dor de supermercado aos 
11 anos. Morou no Guará 
boa parte de sua infância. 
Tem origem humilde, em 
sua Certidão de Nascimento 
consta que nasceu no Hos-
pital de Base. Viveu duas 
realidades diferentes: seu 
álbum de infância divide re-
cordações entre a cidade de 
Corrente, no extremo sul do 
Piauí, para onde se mudou 
aos 8 anos com a família; e 
a capital do país. Retornou 
a Brasília para cursar o se-
gundo grau.

Formou-se como advoga-
dos e fez carreira na defesa de 
sindicatos de servidores no 
DF. Entre alguns dos acon-
tecimentos notáveis, certa 
vez o advogado fez plantão 
na antessala de um juiz por 
vários dias até conseguir o 
que queria: uma liminar 
que liberou o pagamento da 

recomposição 

salarial de servidores públi-
cos em face da conversão 
do cruzeiro real na chama-
da URV, moeda de transição 
para o Plano Real.

As causas de interesse 
de servidores explicam a 
fortuna que o advogado re-
uniu em 25 anos de exercí-
cio da profissão. Atualmen-
te, seu escritório representa 
80 mil ações envolvendo 
trabalhadores da iniciativa 
pública.

Quando decidiu se lan-
çar na vida pública, sa-
bia que, apesar de não ter 
qualquer tradição política, 
tinha chances de pavimen-
tar um caminho, como fez 
em várias outras ocasiões. 
Sua candidatura surgiu por 
conta da falta de alianças 
do MDB no DF. A impo-
pularidade do presidente 
Michel Temer e o recente 
envolvimento de membros 
conhecidos do partido em 
escândalos de corrupção 
foram fatores que contri-
buíram para o isolamen-
to do partido. Após Jofran 
Frejat retirar-se da disputa 
de 2018, candidato até en-
tão apoiados pelo partido, 
a lacuna aberta e a falta de 
alianças se colocaram co-
mo ambiente favorável pa-
ra candidatura de Ibaneis.

Na véspera do primeiro 
turno das elei-

ções, Ibaneis 
p r e c i s o u 
explicar a 
ação que 

ele e 

seu escritório de advocacia 
respondem por superfatu-
ramento e dano ao erário 
no recebimento de honorá-
rios referentes à liberação 
de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) para 
a prefeitura de Jacobina 
na Bahia. O caso está sob 
investigação.

Com uma carreira apa-
rentemente bem-sucedida, 
Ibaneis esbanja autocon-
fiança, ou para alguns ob-
servadores, arrogância.

IBANEIS ROCHA

SEGURANÇA

Aumento do efetivo de Policiais 
Militares nas ruas.

Delegacias funcionando 24h.

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

EDUCAÇÃO

Aumento de remuneração e 
capacitação para professores.

Modernização do Sistema de 
Matrículas.

Educação Integral para as escolas do 
DF.

Criação da Universidade Distrital.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Desburocratização e aprovação de 
projetos de regularização.

Viabilizar regularização de fazendas 
da Terracap.

Intensificação do processo de 
regularização de imóveis urbanos.

SAÚDE

Capacitação continua dos servidores.

Pagamentos de salários atrasados.

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

Informatização dos sistemas de toda 
rede pública.

SEGURANÇA

Reajuste dos servidores 
da Polícia Civil.

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

Contratação de novos servidores para 
área da segurança.

Criação do App SOS Cidadão para 
registro de ocorrências.

EDUCAÇÃO

Reforma do CEPI 
Sobradinho Quadra 1.

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

Reajuste dos servidores da educação.

Aumento das gratificações.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Venda direta de 6 setores 
habitacionais.

Regularização de Interesse Social em 
mais 13 setores habitacionais.

SAÚDE

Ampliação dos agentes 
comunitários em 
2000 vagas.

Reformulação do modelo de gestão 
dos Hospitais Regionais .

Reforma do pronto-socorro regional de 
Sobradinho.

PRINCIPAIS PROPOSTAS



5NOSSOBAIRROW 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 33   |   OUTUBRO   |    2018

CHEGOU A HORA DA VERDADE
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DO OUTRO, UM POLÍTICO EXPERIENTE COM MAIS DE 30 ANOS DE VIDA PÚBLICA EXEMPLAR. PARA AJUDAR O ELEITOR NA HORA DA DECISÃO NO PRÓXIMO DIA 28 DE OUTUBRO, PREPARAMOS UMA BREVE BIOGRAFIA SOBRE A VIDA DE CADA UM DOS CANDIDATOS.

O governador Rodrigo 
Rollemberg é filho 
de Teresa Sobral Rol-

lemberg e do ex-ministro 
e ex-deputado federal Ar-
mando Leite Rollemberg. É 
casado com Márcia e pai de 
três filhos. De uma família 
de 14 irmãos, chegou a Bra-
sília em 1960. Formado em 
História pela Universidade 
de Brasília UnB, iniciou a 

atividade política no movi-
mento estudantil. É filiado 
ao PSB desde 1985. Foi duas 
vezes deputado distrital 
(1995 a 1996 e de 1999 a 
2002), secretário de Turismo 
(janeiro de 1996 a abril de 
1998), secretário de Inclu-
são Social do Ministério de 
Ciência e Tecnologia (2004 
a 2006), deputado federal 
(2007 a 2010) e senador 
(2011 a 2014). É o atual go-
vernador do Distrito Federal.

Sua primeira candidatu-
ra foi em 1995 para o car-
go de deputado distrital, na 
qual foi eleito. Apesar da 
vitória, assumiu no ano se-
guinte o cargo de Secretário 
de Turismo na gestão do en-
tão governador Cristovam 
Buarque. Rollemberg ficou 
três anos à frente da pasta.

Nas eleições seguintes, 
foi eleito novamente para 
vaga de Deputado Distrital. 
Durante o mandato, teve 
como principal bandeira de 
atuação o combate à grila-
gem de terras públicas e à 
ocupação desordenada do 
solo no DF. Liderou a im-
plantação do Comitê de Ba-
cia do Lago Paranoá e foi o 
autor do projeto que origi-
nou a Lei das Águas do DF.

Após o mandato como 
distrital, Rollemberg tentou, 
pela primeira vez, disputar 
a cadeira de governador, fi-
cando em quarto lugar na 
disputa daquele ano. Dois 
anos depois, foi convidado 
para assumir a Secretaria 
de C&T para Inclusão Social 
do Ministério da Ciência e 
Tecnologia do governo Lula. 
Na Secretaria, Rollemberg 
empreendeu diversas ini-
ciativas que geraram vários 
projetos e programas, como 
por exemplo, a Semana Na-
cional de Ciência e Tecnolo-
gia e as Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Esco-
las Públicas (OBMEP).

Rodrigo continuou sua 

escalada na política e, em 
2007, foi eleito deputado fe-
deral. Além de coordenar a 
bancada de seu partido, o 
PSB, foi um dos defensores 
do projeto que hoje virou 
a Lei da Ficha Limpa, que 
proíbe a participação em 
eleições de políticos corrup-
tos no processo eleitoral. 

Com o aumento de sua 
popularidade, em 2010 
foi a vez do Se-
nado. Como se-
nador, Rollem-
berg coordenou 
a bancada de 
deputados e se-
nadores do DF, 
em 2011 e foi líder 
do PSB no Senado 
até 2013. Durante 
os dois primeiros 
anos no Senado, 
presidiu a Comis-
são de Meio Am-
biente, Defesa do 
Consumidor e Fiscali-
zação e Controle.  

Como ápice de sua 
trajetória política, che-
gou ao Buriti em 2014, 
após vitória em segun-
do turno sobre Jofran 
Frejat, por 56%. Seu gover-
no ficou conhecido por ar-
rumar as finanças públicas 
do DF, chegando a alcançar 
um superávit em 2018 de R$ 
3,5 bilhões. A atuação 
do governo tam-
bém teve des-
taque rele-
vante no 
assunto 
da Re-
gulari-
zação 
F u n -
diária 
no DF, 
t e n d o 
entre-
g u e 
mais 
d e 

70.000 escrituras de terrenos 
populares. Segundo o lema 
de sua campanha, “casa ar-
rumada, hora da virada”, 
um possível segundo man-
dato seria a consolidação 
dos projetos que e s -

tão em curso. Entre as cam-
panhas dos candidatos em 
2018, seu plano de governo 
é o único a demonstrar de 
maneira pontual as ações 
que serão executadas nos 
próximos quatro anos.

RODRIGO ROLLEMBERG

SEGURANÇA

Aumento do efetivo de Policiais 
Militares nas ruas.

Delegacias funcionando 24h.

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

EDUCAÇÃO

Aumento de remuneração e 
capacitação para professores.

Modernização do Sistema de 
Matrículas.

Educação Integral para as escolas do 
DF.

Criação da Universidade Distrital.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Desburocratização e aprovação de 
projetos de regularização.

Viabilizar regularização de fazendas 
da Terracap.

Intensificação do processo de 
regularização de imóveis urbanos.

SAÚDE

Capacitação continua dos servidores.

Pagamentos de salários atrasados.

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

Informatização dos sistemas de toda 
rede pública.

SEGURANÇA

Reajuste dos servidores 
da Polícia Civil.

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

Contratação de novos servidores para 
área da segurança.

Criação do App SOS Cidadão para 
registro de ocorrências.

EDUCAÇÃO

Reforma do CEPI 
Sobradinho Quadra 1.

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

Reajuste dos servidores da educação.

Aumento das gratificações.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Venda direta de 6 setores 
habitacionais.

Regularização de Interesse Social em 
mais 13 setores habitacionais.

SAÚDE

Ampliação dos agentes 
comunitários em 
2000 vagas.

Reformulação do modelo de gestão 
dos Hospitais Regionais .

Reforma do pronto-socorro regional de 
Sobradinho.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EMPREENDEDORISMO

MAIS DE 500 LOTES PODEM SER REGULARIZADOS 
NO CONTAGEM AINDA EM 2018

SEBRAELAB OFERECE ESPAÇO QUE ESTIMULA INOVAÇÃO E 
CRIATIVIDADE PARA EMPREENDEDORES NA SAÍDA NORTE
COM UMA ESTRUTURA DISTRIBUÍDA EM 800M², O ESPAÇO JÁ RECEBEU MAIS DE 1.400 VISITANTES E FOI CENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO 
DE 21 EVENTOS. AMBIENTE CONTA COM COWORKING, SALAS DE REUNIÃO E ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS
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O avanço da regulariza-
ção na região norte do DF 
tem trazido tranquilidade 
para os moradores. Só em 
2018, mais seis condomínios 
da região obtiveram aval do 
governo para serem regu-
larizados. A publicação do 
Decreto de Muros e Guaritas 
também trouxe tranquilida-
de aos moradores.

Localizados em área pri-
vada, os condomínios do se-
tor Contagem 3, em Sobra-
dinho II, estão aguardando 
a publicação dos decretos 
de regularização para obte-
rem suas escrituras. Dos 16 
condomínios do setor, cinco 
aguardam a conclusão do 
processo. Ricardo Birmann, 
diretor-presidente da Ur-
banizadora Paranoazinho, 
empresa proprietária da 
área e responsável pela par-
te técnica do processo, afir-
ma que “o avanço do desen-

O Parque Tecnológico de 
Brasília (BioTIC) inaugura-
do em junho do ano pas-
sado, trouxe uma novida-
de pouco conhecida pelos 
empreendedores da Saída 
Norte. O SebraeLab, um 
coworking que funciona na 
sede do parque é um espaço 
colaborativo de estímulo à 
criatividade e inovação de 
empreendedores, especial-
mente para as startups. O 
SebraeLab está localizado 
no andar térreo do Bloco B 

volvimento da região é algo 
progressivo e que caminha 
cada vez mais rápido. A 
regularização proporciona 
não somente as escrituras 
para os moradores, mas im-
pulsiona o comércio formal 
e permite que mais investi-
mentos públicos e privados 
sejam direcionados para 
área”.

Ricardo afirma ainda 
que mais um condomínio 
é esperado para esse ano. 
O Vivendas da Serra, loca-
lizado na DF-425, está com 
as negociações avançadas 
entre moradores e empresa. 
“Mais de 45% do condomí-
nio fechou acordo de regu-
larização conosco. O com-
promisso firmado por nós é 
que assim que atingirmos 
pouco mais de 50%, enca-
minharemos o condomínio 
para aprovação para que 
também seja regularizado”, 

do Edifício de Governança 
do BioTIC, que se situa en-
tre o Parque Nacional de 
Brasília e a Granja do Torto.

Idealizado para estimu-
lar a criatividade e a ino-
vação, o SebraeLab tem 
ajudado a construir um ce-
nário mais próspero para a 
Capital Federal. O local ofe-
rece uma estrutura gratuita 
para qualquer visitante que 
queira utilizar o espaço. 
Salas de reuniões, estúdio 
de gravação, coaching de 

relata o diretor.
Síndico do Jardim Ipane-

ma, um dos condomínios a 
serem regularizados, Tho-
mas Nolte relata a sua satis-
fação com a regularização 
e seus benefícios. “Moro no 
Ipanema desde 1992 e des-
de então temos lutado pela 
regularização. Com a UP 
à frente do processo, che-
gamos à conclusão de que 
seria uma saída mais segu-
ra e menos custosa para os 
moradores e melhor para a 
localidade como um todo”, 
pontua.

Com os novos parcela-
mentos regularizados, em 
breve a região contará com 
um total de 13 condomínios 
em situação regular. Além 
dos parcelamentos locali-
zados no Contagem 3, o 
condomínio Pôr do sol, no 
Setor Boa Vista e o Vivendas 
Lago Azul, no Grande Colo-

rado, estão à espera de suas 
escrituras.

Para valorizar mais ain-
da os condomínios da re-
gião, o Governo de Brasília 
publicou em setembro o 
Decreto de Muros e Guari-
tas, que vem por um ponto 
final na insegurança acerca 
da derrubada dos muros. O 
decreto garantiu segurança 
jurídica para essas edifica-
ções, afastando o fantasma 
das derrubadas, temido pela 

especialistas do Sebrae, é o 
ambiente propício para em-
preendedores e empresários 
que queiram investir em 
inovação, desenvolver pro-
dutos e criar startups.

O superintendente do 
Sebrae no DF, Rodrigo Sá, 
explica que o espaço tem 
permitido o crescimento e 
o fortalecimento de ideias 
capazes de colaborar com a 
recuperação do tecido eco-
nômico do Distrito Federal. 
“O SebraeLab foi planejado 

para promover uma verda-
deira revolução no DF, por 
meio de soluções criativas 
desenvolvidas por peque-
nos empreendedores. É um 
ambiente de convivência 
colaborativa que beneficia 
as mais diversas cadeias 
produtivas em operação no 
DF”, afirma.

O laboratório tem sido 
fundamental para Bruno 
Castilho, morador da Asa 
Norte. Logo após terminar 
o Mestrado na área de Ges-
tão do Conhecimento em 
Tecnologia da Informação, 
em 2016, o potencial em-
preendedor notou a difi-
culdade dos estudantes no 
momento de produzir tex-
tos científicos. Bruno come-
çou a pensar em maneiras 
de facilitar a elaboração 
de trabalhos acadêmicos e 
fundou a plataforma edu-
cacional Meu Script.

O empreendedor fre-
quenta o laboratório três 
vezes por semana. Ele utili-

za o espaço de coworking e as 
salas de ideação e reunião, 
onde frequentemente reali-
za videoconferências com 
"startupeiros" espalhados 
por todo o Brasil. “Consigo 
intercambiar conhecimen-
tos e adquiro novos con-
tatos. Muitas vezes, estou 
sentado e chega alguém. 
Começamos a conversar 
sobre projetos, experiências 
e outros assuntos. Isso tem 
me ajudado a desenvolver 
novas ideias e habilidades”, 
acrescenta Bruno.

Atualmente, a plata-
forma Meu Script está em 
fase de testes em cinco ins-
tituições privadas de ensi-
no do Distrito Federal e já 
conta com a validação de 
mais de 500 pessoas. O re-
sultado estimulou Bruno 
a preparar uma estratégia 
de marketing agressiva 
para lançar a plataforma 
em todo o país, o que de-
ve acontecer até o final de 
novembro.

comunidade. “Muitas pes-
soas venderam seus aparta-
mentos no Plano Piloto e em 
outras RA’s para morarem 
aqui na forma de condomí-
nios em busca da segurança 
que este modelo representa. 
A publicação do Decreto só 
respalda o nosso direito e 
nos tranquiliza das antigas 
ameaças”, afirma Júnia 
Bittencourt, presidente da 
União dos Condomínios Ho-
rizontais (ÚNICA-DF).
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FINANÇAS SOCIAIS

FÓRUM NO DISTRITO FEDERAL INCENTIVA 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
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Iniciativas que causem 
impacto social positivo. Es-
se foi o assunto do Fórum 
de Finanças e Impacto So-
cial que ocorreu em Brasília 
neste mês de outubro. Entre 
os presentes, representantes 
de fundos de investimentos, 
startups, acadêmicos do as-
sunto e empreendedores que 
sonham em desenvolver in-
ciativas inovadoras como as 
apresentadas no Fórum.

 Em um dos vários pai-
néis do evento, o represen-
tante da FENAE (Federação 
Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal), Duda Scarte-
zini, afirmou que as novas 
gerações de empreendedo-
res trabalham a questão do 
propósito de suas inciati-
vas de uma maneira muito 
mais presente. “No passado, 
o empreendedor pensava se 
ganhava dinheiro ou gera-

va impacto com seu projeto. 
Esse dilema é algo que não 
existe para as novas gera-
ções. O pensamento agora 
é entrelaçar esses dois obje-
tivos para alcançar o suces-
so”, pontua.

 Durante o Fórum, ini-
ciativas de impacto dos em-
preendedores foram apre-
sentadas, mostrando como 
a inovação nem sempre 
está diretamente aliada a 
tecnologia. Matheus Cardo-
so, criador da Moradigna, 
apresentou seu projeto de 
reformas de casas no Jar-
dim Pantanal, periferia de 
São Paulo. De acordo com 
Matheus, “às vezes as pes-
soas tentam se adaptar a 
aspectos que nem sempre 
devem ser aceitos. Morar 
em uma casa insalubre, 
com mofos e infiltrações é 
um exemplo. Quarenta mi-
lhões de brasileiros vivem 
nessa situação”.

 A ideia de criar o proje-
to surgiu com o objetivo de 
que "famílias carentes não 
passem mais por situações 
de insalubridades, não te-
nham que pedir desculpas 
aos seus filhos por proble-
mas como esse”, pontua. O 
Moradigna atende atual-
mente comunidades caren-
tes na cidade de São Paulo.

 Uma das apresentações 

mais aguardadas foi a do 
economista Gustavo Fuga, 
criador da 4YOU2 idiomas, 
uma rede de escolas de in-
glês com professores es-
trangeiros e de baixo custo. 
Gustavo, que era morador 
de periferia da cidade do 
Rio de Janeiro, contou que 
criou a inciativa pensan-
do na democratização do 
ensino de línguas no país. 
“O mercado de ensino de 
línguas no Brasil hoje é o 
segundo mais lucrativo do 
mundo, perdendo apenas 
para a China. No entanto, 
apenas 3% da nossa popu-
lação fala inglês fluente. O 
problema está no alto valor 
cobrado por esse mercado”, 
destaca.

 A 4YOU2 atende hoje 
em São Paulo, cobrando 
mensalidades no valor de 
R$ 79 e com material 100% 
gratuito e digital. “ O nosso 
objetivo é levar o ensino do 
inglês para jovens e adultos 
das classes C, D e E que hoje 
não têm acesso ao ensino”. 
Gustavo ressalta a impor-
tância de aprender inglês 
para o desenvolvimento so-
cial. “Está comprovado que 
o IDH de um país está dire-
tamente relacionado com 
o nível de proficiência em 
inglês de uma população”, 
afirma.

A sociedade deu um 
recado nas urnas. Mos-
trou que alguns velhos 
nomes tiveram os seus 
dias contados. Permitiu 
o surgimento de novas 
lideranças que agora têm 
a obrigação de mostrar 
serviço. Mas os cidadãos 
não podem esquecer da 
parte mais importante 
nesse processo de reno-
vação política: a fiscali-
zação dos eleitos. 

Um parlamentar, go-
vernador ou presiden-
te não pode exercer o 
mandato como se tives-
se recebido um cheque 
em branco. Há compro-
missos de campanha a 
cumprir. Acima de tudo, 
há compromissos cons-
titucionais a serem res-
peitados. Aqueles que 
receberam o voto de con-
fiança da população têm 
a obrigação de preservar 
os direitos e garantias 
fundamentais, especial-
mente a vida e as liber-
dades. Qualquer atitude 
que fuja minimamente 
daquilo que a lei manda, 

A festa da 
democracia não 
acabou
por Leandro Grass

Leandro Grass é professor, Sociólogo, doutorando em gestão 
pública pela UnB e recém eleito deputado distrital do DF.

OPINIÃO

deve ser denunciada e 
repreendida pela própria 
população. Mandatos são 
ferramentas a serviço do 
povo. Jamais contra ele. 

Ao acompanharmos 
os eleitos, estaremos 
concretizando algo muito 
importante para a demo-
cracia: o controle social. 
Sem ele, os governantes 
ficam à vontade para 
violar direitos, desviar 
recursos e agir em bene-
fício próprio. Na demo-
cracia, a maior autorida-
de é o povo. Os políticos 
eleitos são servidores 
públicos, empregados 
da população. Devem 
prestar contas, agir com 
transparência e justifi-
car suas decisões. Acima 
de tudo, devem dar bons 
exemplos e trabalhar 
para que o papel do Esta-
do seja cumprido. 

Fica aqui o convite 
para a próxima e mais im-
portante etapa pós-elei-
ção. Política se faz com 
participação e exigência. 
Afinal, quem mantém 
tudo isso é você.
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ChargeANIVERSÁRIO

A Região Administrati-
va de Sobradinho II com-
pletou neste mês de outu-
bro 29 anos. Com popula-
ção de aproximadamente 
105 mil pessoas, Sobradi-
nho II foi criada no ano 
de 1990, pelo falecido go-
vernador Joaquim Roriz. A 
região é composta por um 
alto número de condomí-
nios, além de um centro co-
mercial forte e outras áreas 
residenciais abertas.

 Apesar de ter sido cria-
da há 29 anos, apenas em 
2004 Sobradinho II foi re-
conhecida como uma RA 

autônoma, se separando 
de Sobradinho. Também é 
conhecida como Setor Oes-
te de Sobradinho, sendo 
criada por conta do cres-
cimento populacional ace-
lerado na localidade. Esse 
rápido crescimento levou 
os governantes, à época, a 
estabelecerem um projeto 
de expansão territorial.

Em 1990, o então gover-
nador do Distrito Federal, 
Joaquim Roriz, instituiu 
um programa habitacional 
para a população de baixa 
renda, sendo implanta-
dos assentamentos em di-

versas cidades do Distrito 
Federal. Sobradinho II foi 
uma das áreas incluídas no 
programa.

A região foi fruto da de-
sapropriação de terras de 
particulares e direitos de 
arrendamentos de chaca-
reiros das fazendas locais. 
A área desapropriada foi 
de aproximadamente 177 
hectares. A primeira missa 
comemorativa pelo aniver-
sário da cidade foi celebra-
da no dia 11 de outubro de 
1991, pelo padre Jonas Vet-
toracci, ex-administrador 
de Sobradinho.

SOBRADINHO II COMPLETA 29 ANOS

MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

FESTAS e EVENTOS

P Ã E S  E  C O N V E N I Ê N C I A

SAIBA mais sobre os benefícios em:

PARTICIPANTES DO CLUBE UP TÊM UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS NO COMÉRCIO LOCAL.
CONFIRA ALGUNS DOS ESTABELECIMENTOS PARCEIROS:

WWW.UPSA.COM.BR/CLUBEUP
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