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Editorial

Expectativa versus reali-
dade, promessas versus re-
alizações e novas posturas 
versus velhas ações. O perío-
do de consagração ou de de-
silusão na política brasileira 
está aberto. O início de novos 
governos, tanto em âmbito 
federal, quanto local, geral-
mente se configura como o 
momento em que a credibi-
lidade dos novos gestores é 
colocada em xeque diante da 
confiança ou desconfiança de 
seus eleitores.

Na corrida presidencial, 
55% dos brasileiros votantes 
confirmaram o desejo por mu-
danças na forma de se fazer 
política, enquanto na disputa 
local o pedido de renovação 
foi ainda mais forte, com qua-
se 70% dos eleitores optando 
por dar uma chance a uma fi-
gura nova, inclusive relativa-
mente desconhecida antes da 
corrida.

Na ressaca de uma eleição 
extremamente polarizada, o 
clima de torcida de time de 
futebol começa a arrefecer 
e a sociedade aos poucos vai 
voltando ao normal. No final 
das contas, estamos todos no 
mesmo barco e todos quere-
mos um país melhor para nos-
sos filhos. 

Só o tempo dirá se a ex-
pectativa de renovação será 
atendida, mas é certo que o 
desafio à frente dos gover-
nantes eleitos é enorme. Isso 
porque nem todos os proble-
mas dos governos anteriores 
decorrem da vontade dos che-
fes do Executivo.

Há travas orçamentárias, 
muitas questões dependem 
de apoio do Legislativo, há 
uma enorme burocracia im-
pregnada no funcionamento 
da máquina pública e há inefi-
ciências estruturais, que são 
difíceis de se resolver.

Não basta – ao presidente 
ou ao governador – prometer 
mudar. Será preciso uma boa 
dose de liderança, gestão e 
competência para entregar a 
renovação demandada pelo 
povo.

Expediente

PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA 
PREJUDICAM MORADORES DO GC

Moradores do Grande Colorado 
têm enfrentado constantes que-
das no fornecimento da energia 
elétrica da região. Além da inter-
mitência do serviço, a população 
também reclama dos aparelhos 
eletrônicos danificados por conta 
da instabilidade do serviço.

Alex Gama, morador do con-
domínio Mansões Colorado, em 
Sobradinho II, relata que as osci-
lações no fornecimento são cons-
tantes. Alex afirma que “a qual-
quer sinal de ventos moderados e 
chuva, a energia começa a oscilar, 
com quedas e picos de energia”. O 
morador afirmou ter procurado a 
CEB para tentar resolver o proble-
ma, mas a empresa não apresen-
tou uma solução. “Disseram ainda 
que os ventos fazem os cabos se 
tocarem, causando as quedas de 
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luz”, comenta.
A Companhia de Energia Elétri-

ca de Brasília (CEB), informou em 
nota que está frequentemente tra-
balhando na qualidade do serviço. 
De acordo com a empresa, “Já ha-
via sido identificada a necessida-
de de melhorias no Circuito CT-14 
que atende, entre outras áreas, o 
condomínio Mansões Colorado”.

Foi elaborado, em junho de 
2018, um estudo de reconfigura-
ção do trecho da rede para o cir-
cuito que atende a região. A obra 
foi executada na sequência, res-
tando agora a reconfiguração pro-
priamente dita que será realizada 
ainda este ano. 

O resultado esperado, informa 
a CEB, é “a melhoria dos indica-
dores de qualidade e satisfação do 
cliente na região. Além disso, há 

um plano de manutenção em cur-
so para a região”.

Apesar das ações, o problema 
tem gerado prejuízos. Segundo 
Alex, a intermitência no forneci-
mento queimou um freezer em sua 
casa. “Eu estava viajando quando 
isso aconteceu. Quando retornei 
perdi, além do aparelho, todos os 
alimentos que estavam dentro de-
le”. Apesar da perda, o morador 
não quis solicitar o reembolso jun-
to à empresa.

De acordo com a ANEEL, existe 
uma regulamentação muito clara 
sobre o assunto. A Agência afirma 
que, havendo queima de equipa-
mentos eletroeletrônicos, “os con-
sumidores de energia elétrica têm 
direito a ressarcimento. Equipa-
mentos eletroeletrônicos podem 
queimar quando ocorrem picos de 
energia. Esses picos são mais visí-
veis quando há oscilação de ten-
são, mas também podem ocorrer 
quando a energia é restabelecida 
logo depois de ter faltado”, infor-
ma o órgão.

Para solicitar o reembolso pelo 
equipamento perdido, o consumi-
dor pode realizar o atendimento 
por telefone, nos postos de atendi-
mento presencial, via internet ou 
por outros canais de comunicação 
oferecidos pela distribuidora de 
energia local, a CEB. Apenas po-
dem solicitar o ressarcimento uni-
dades consumidoras atendidas em 
baixa tensão, como residências, 
lojas, escritórios e outros. Em caso 
de negativa por parte da empresa, 
o consumidor deve procurar o Pro-
con DF.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao



3NOSSOBAIRROW 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 34   |   NOVEMBRO   |    2018

Quem é João Cardozo?

Eu sou morador da região 
norte há mais de 20 anos. 
Moro no condomínio Viven-
das Rural Alvorada durante 
todo esse tempo. Tenho oito 
filhos, sou auditor fiscal  e 
professor da Secretaria de 
Educação. Eu sempre ocupei 
cargos técnicos do governo 
durante minha carreira en-
quanto auditor e professor. 
Mas, senti a necessidade de 
me candidatar para poder 
contribuir ainda mais pa-
ra a minha comunidade e 
para o Distrito Federal. Em 
2014 tive minha primeira 
candidatura. Nesse ano, eu 
me apresentei de novo como 
candidato, sendo eleito para 
uma cadeira na CLDF.

Você já participou das 
reuniões de transição de 
governo. Como será a 
sua relação com o novo 
governador?

Eu aguardava essa reu-
nião há um bom tempo, 
pois estava ansioso e pensei 
que ela poderia não acon-
tecer. Para que o governo 
comece com o pé direito, ele 
precisa estar em comunhão 
com os parlamentares e 
com a população. A reunião 
aconteceu recentemente, e o 
governador Ibaneis salien-
tou que a demora se deu por 
conta do alto número de as-
suntos que a transição está 
tratando, mas que a conver-

MORADOR DA SAÍDA NORTE HÁ MAIS DE 20 ANOS, JOÃO FOI ELEITO PELA PRIMEIRA VEZ COMO 

PARLAMENTAR E CONVERSOU COM O JNB SOBRE SUAS PRIORIDADES NOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS E 

O QUE ESPERAR PARA A REGIÃO NORTE NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.
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sa com os parlamentares é 
um ponto crucial para uma 
boa governabilidade. Ele se 
desculpou, mostrando sua 
humildade e seu bom senso.

Como deputado, de 
que forma você vai tra-
balhar para trazer mais 
desenvolvimento para a 
região norte do DF?

Historicamente, a Saída 
Sul do DF sempre foi mais 
beneficiada. Nós, da Saída 
Norte, sabemos bem disso. 
Uma das coisas que mais 
nos aflige, e que vou atuar 
arduamente, é na melho-
ria da mobilidade em nossa 
região. Estamos com uma 
obra em andamento na BR-
020 que quando for inau-
gurada vai trazer melhorias 
significativas. Mas, existem 
outros pontos da nossa lo-
calidade que devem ser re-
solvidos para que o tema 
da mobilidade deixe de ser 
uma dor de cabeça para os 
moradores dos diversos con-
domínios ali instalados. Eu 
comentei com o governador 
que é urgente a construção 
de um viaduto na entrada 
superior de Sobradinho. Nós 
temos uma dificuldade mui-
to grande naquele ponto. 
São as pessoas dos condomí-
nios que vão para Sobradi-
nho, ao mesmo tempo  em 
que as pessoas de Planalti-
na se dirigem para o Plano 
e outras localidades. Nos 
horários de pico, um en-

garrafamento quilométrico 
se forma por conta da falta 
de uma solução viária para 
essa questão. Essa obra tam-
bém contribuiria para evitar 
os diversos acidentes que ali 
acontecem.

Qual sua opinião pa-
ra impulsionar a aber-
tura de novos comér-
cios, empreendimentos 
e geração de empregos 
na região? 

Temos que incentivar 
este ponto. Na reunião que 
participei com o governa-
dor Ibaneis, eu falei que o 
crescimento da Saída Nor-
te precisa existir de fato. 
Para isso, precisamos de-
senvolver um estudo sobre 
a cobrança de imposto no 
Distrito Federal. Nossa tri-
butação é muito alta, e isso 
desestimula o crescimento 
econômico, não somente 
na Saída Norte, mas no DF 
como um todo. Eu recebi 
uma carta, entregue pelo 
deputado Rodrigo Delmas-
so, assinada por uma série 
de empreendedores do DF, 
reclamando das altas taxa-
ções existentes atualmente. 
Isso está fazendo com que 
muitas empresas se mudem 
para o entorno, logo após a 
divisa com Goiás, porque lá 
a tributação é bem menor. 
A necessidade de um ajuste 
nessa tributação é essencial 
para trazer novamente os 
incentivos privados para 

o desenvolvimento econô-
mico e a geração de novos 
postos de trabalho.

Na Saída Norte exis-
tem muitos condomí-
nios que não estão re-
gularizados, e por con-
ta disso ainda sofrem 
com problemas comuns 
de infraestrutura. Qual 
sua opinião sobre o 
assunto?

O DF tem um problema 
particular em consideração 
com o resto do país. Digo 
isso porque quando se fez 
a desapropriação aqui, ela 
não foi feita de maneira 
efetiva do ponto de vista 
legal. Tentando reorgani-
zar a situação fundiária no 
DF, a Terracap e setores pri-
vados, quando o caso, vêm 
provendo este processo pa-
ra resolver o problema. O 
próximo governo também 
vai se debruçar em cima 
desse assunto para achar 
a solução que agrade tan-
to poder público, quanto 
aos moradores e empresas 
envolvidas.

Como o senhor vê a 
situação da segurança 
pública no DF hoje?

A segurança que temos 
hoje é um ponto exemplar. 
A Polícia Militar e a Polícia 
Civil realizam um ótimo 
trabalho para o bem da po-
pulação local.  Mas, apesar 

dos esforços desses agentes, 
não podemos esquecer do 
déficit de mais de 15 mil 
policiais militares que te-
mos hoje. Em Sobradinho, 
às vezes, uma viatura é res-
ponsável por fazer a ronda 
em toda a cidade. Isso de-
sestimula o policial, pois a 
falta de apoio o faz hesitar, 
temendo a própria vida. 
Essa demanda é um tema 
latente e que boa parte dos 
novos distritais tem alerta-
do o novo governador para 
agir com prioridade.

Dentro da sua atua-
ção como parlamentar, 
como você pretende 
agir na educação?

Por ser professor e co-
nhecer a realidade de di-
versas escolas, eu preten-
do aprovar uma série de 
emendas para o setor, vi-
sando beneficiar as escolas 
a curto prazo. Outro ponto 
que colocarei em pauta se-
rá o retorno do batalhão 
escolar, que dava mais se-
gurança para os alunos 
e professores. Não pode-
mos esquecer também dos 
servidores que compõem 
o setor educacional, que 
não se restringem apenas 
aos professores e diretores, 
mas também aos motoris-
tas, merendeiras, guardas, 
zeladores e diversas outras 
categorias que permitem 
que o nosso sistema educa-
cional funcione.

JOÃO CARDOZO, MORADOR DA SAÍDA 
NORTE, ELEITO DEPUTADO DISTRITAL

Desde 2002 Educando para a Vida!

Berçário Creche Escola

Infraestrutura completa, educação de 
qualidade e total atenção para 
preparar os seus filhos para a vida. 

Entre em contato e conheça nossa escola

Horário de Funcionamento: 6h45 às 19h
Atividades Extracurriculares 
Monitoramento por câmeras

 (61) 3965-1015 Condomínio Colorado Ville 27/28, Grande Colorado, Sobradinho - DF www.ceviva.com.br

MATRÍCULAS ABERTAS
Credenciado

Secretaria
de

Educação

Turmas do 1º ao 5º ano
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EXPECTATIVA X REALIDADE 
NA SAÍDA NORTE DO DF
COM O INÍCIO DO GOVERNO IBANEIS, EM JANEIRO DE 2019, A EXPECTATIVA SOBRE AS PROMESSAS DE CAMPANHA TRAZEM UM CENÁRIO 

POSITIVO PARA A POPULAÇÃO DA SAÍDA NORTE DO DISTRITO FEDERAL. EDUCAÇÃO INTEGRAL, MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E 

AVANÇO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ENTRAM NO RADAR DE AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A REGIÃO NOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

Em 2019, o Distrito 
Federal estará, mais 
uma vez, sob nova 

direção. Com a eleição de 
Ibaneis Rocha para o Buri-
ti, teremos mais uma troca 
de cargos e, consequente-
mente, de modo de gover-
nar o "quadradinho". Mas, 
no que isso irá impactar 
a região da Saída Norte? 
Quais benefícios essa nova 
mudança trará para o cres-
cimento e desenvolvimen-
to local? 

Pensando nisso, o JNB 
construiu uma análise dos 
temas mais importantes 
para a população, com 
base no relato da comuni-
dade e nas avaliações de 
especialistas sobre o assun-
to. Saúde, educação, segu-
rança, mobilidade urbana 
e regularização fundiária 
foram alguns dos pontos 
abordados. 

EDUCAÇÃO

Primeira Região Admi-
nistrativa, fundada logo 
após a criação de Brasília, 
Sobradinho parece ter con-
gelado no tempo em al-
guns aspectos. A educação, 

por exemplo, é um ponto de 
defasagem na região.

Ao total, 38 unidades 
de educação básica, funda-
mental e média compõem 
a região. Nenhuma delas 
com ensino integral im-
plantado. De acordo com o 
plano de governo do novo 
governador, a implantação 
do ensino integral em todas 
unidades do Distrito Federal 
será uma das prioridades no 
campo educacional, segui-
do do reajuste salarial dos 
professores.

De acordo com o profes-
sor e especialista em educa-
ção, Marcus Assis, para a  
implantação da educação 
em tempo integral nas esco-
las, o valor por aluno teria 
um acréscimo entre R$ 2,5 e 
R$ 4 mil reais. “Essa é uma 
estimativa nacional, tendo 
como referência o modelo já 
implantado em alguns esta-
dos. Atualmente, a média 
por aluno no ensino integral 
é de R$ 6 mil reais. É um in-
vestimento”, comenta.

O valor pode ser conside-
rado baixo, quando compa-
rado ao que se gasta em ou-
tros setores como o caso do 

sistema prisional. De acordo 
com os dados do Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal (DEPEN), o custo mensal 
com um detento do sistema 
varia de R$ 3 a R$ 5 mil re-
ais por mês. Em três meses, 
o valor ultrapassa o custo 
de um aluno estudando em 
ensino integral durante um 
ano, aponta o relatório.

MOBILIDADE

Uma das oportunidades 
da região para os próximos 
anos diz respeito à melhoria 
da mobilidade urbana. Com 
as obras do Trevo de Tria-
gem Norte, da ampliação 
da BR-020, no trecho Tor-
to-Colorado, e dos investi-
mentos em transporte públi-
co na região, a Saída Norte 
poderá enxergar os extensos 
engarrafamentos e a má 
qualidade do transporte co-
letivo como um capítulo do 
passado – pelo menos por 
um tempo.

Ainda na gestão do atu-
al governador, Rodrigo Rol-
lemberg, a Saída Norte rece-
beu uma atenção maior por 
parte do governo distrital e 

do setor privado. É o caso 
das obras da BR-020 e do 
BRT Norte, anunciado pelo 
Governo de Brasília, e das 
obras do Trevo de Triagem 
Norte.

A obra da BR-020, no 
trecho da Ligação Torto-Co-
lorado, está em fase final, 
mas não tem previsão de ser 
finalizada este ano. Ficará 
nas mãos do novo governa-
dor o trabalho de entregá-la 
à comunidade. De acordo 
com o DER, a obra custou R$ 
87 milhões e beneficiará as 
populações localizadas pró-
ximas da rodovia, além do 
Grande Colorado e do Lago 
Oeste. Pelo trecho, passam 
diariamente mais de 50 mil 
carros, nos dois sentidos. De 
acordo com o órgão, a obra 
aumentará de três para seis 
o número de faixas de cada 
lado da pista. 

As obras do Trevo de 
Triagem Norte, recentemen-
te batizada de Complexo 
Viário Joaquim Domingos 
Roriz, em homenagem ao 
ex-governador, foram ini-
ciadas em maio de 2016.

O complexo vai custar 

R$ 207 milhões. O repasse 
dos recursos vem do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), sendo feito a cada 
três meses.

As obras, que incluem 
a criação de uma via mar-
ginal à DF-003 e a expan-
são da Ponte do Bragueto, 
devem beneficiar 200 mil 
pessoas que passam pela re-
gião diariamente, segundo 
o governo. São 16 obras en-
tre pontes, viadutos e túneis, 
além de 28 intervenções no 
trânsito. O Trevo pretende 
acabar com problemas anti-
gos, como a necessidade de 
recorrer à faixa reversa em 
horários de pico, de segunda 
a sexta.

Uma das obras mais es-
peradas por boa parte da 
população é a implantação 
do BRT Norte. Promessa fei-
ta pelo novo governo para 
os moradores de Sobradinho 
e região, estima-se que o no-
vo modal tenha um total de 
69 quilômetros, com ramais 
em Planaltina e Sobradi-
nho. O novo transporte se-
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rá mais uma opção para a 
população local, que conta 
atualmente apenas com o 
transporte por ônibus ou 
individual.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Regularização de condo-
mínios será outra pauta que 
terá caráter prioritário du-
rante a gestão de Ibaneis. A 
ideia do novo governador é 
prosseguir com o que já vem 
sendo feito, mas aprimoran-
do ainda mais os processos 
burocráticos dentro dos ór-
gãos governamentais, co-
mo a Secretaria de Gestão 
do Território e Habitação 
(Segeth).

De acordo com o futuro 
secretário, Mateus Leandro 
de Oliveira, a secretaria te-
rá uma divisão específica 
para agilizar a aprovação 
de projetos de regularização 
do governo e da iniciativa 
privada em todo o DF. “Pre-
tendemos desburocratizar 
o processo e dar celeridade 
aos projetos e levar as escri-
turas para as mãos dos mo-
radores”, defendeu. O futuro 
secretário não negou a pos-
sibilidade de que uma nova 
secretaria seja criada para 
este fim específico. “Entendo 
que a regularização fundiá-
ria depende de um trabalho 
muito focado. Esse é um te-
ma que a gente ainda está 
discutindo internamente. 
Mas, é possível, sim, ter uma 
secretaria”, afirmou.

A região conta com 
aproximadamente 80 con-

domínios, boa parte deles 
aguardando o processo de 
regularização. Na área pri-
vada, a Urbanizadora Para-
noazinho tem atuado para 
trazer regularidade para 
54 condomínios na região. 
Com o avanço do processo 
de regularização e a valori-
zação dos terrenos, a expec-
tativa é promover, cada vez 
mais, o desenvolvimento 
local. Ricardo Birmann, di-
retor-presidente da Urbani-
zadora, vê com otimismo o 
futuro da regularização na 
área. “Com o aumento de 
terrenos regularizados, no-
vas empresas e empreendi-
mentos começarão a olhar 
para a região. A segurança 
jurídica oferecida pelo pro-
cesso está trazendo também 
mais investimento e desen-
volvimento para o Grande 
Colorado e toda a região em 
volta”, comenta. 

Birmann acredita que a 
Saída Norte vive uma nova 
fase de crescimento, bene-
ficiando toda a população 
dos condomínios localiza-
dos na região: “A Saída Nor-
te tem tudo para se tornar 
um novo polo de crescimen-
to econômico e social do 
DF, criando uma região que 
seja autônoma do Plano e 
referência para as demais 
regiões do Distrito federal”, 
pontua.

SAÚDE

Ponto crítico para a atual 
gestão, a área da saúde tam-
bém está em sinal de aler-
ta em Sobradinho. Mesmo 
contando com duas unida-

des de saúde e um hospital 
regional, a população tem 
sofrido para conseguir um 
atendimento digno e de 
qualidade. 

Comerciante da Feira 
Modelo de Sobradinho, 
Maria Bonfim, de 43 
anos, reclama das con-
dições do atendimento 
local. “Quando precisei 
de atendimento, por um 
problema de hiperten-
são, tive que recorrer a 
uma unidade privada no 
Plano Piloto, pois tanto o 
Hospital Regional como a 
Unidade Básica de Saúde 
não estavam atendendo”, 
reclama Maria.

Já a aposentada Ade-
lita Paes afirma que pa-
ra conseguir atendimen-
to no Hospital Regional, 
a pessoa tem que ficar 
horas na fila. De acordo 
com Adelita, “Se for ur-
gente, é capaz da pessoa 
morrer sem atendimento, 
por conta do tamanho da 
fila”.

Dentre as principais 
promessas do novo go-
verno, está a modifica-
ção no modelo de gestão 
das unidades hospitalares 
regionais e a informati-
zação da marcação de 
consultas, permitindo ao 
cidadão realizar o proce-
dimento via internet. Pa-
ra desafogar os hospitais, 
o novo plano de governo 
prevê aumento no núme-
ro de equipes de agentes 
de saúde comunitária, 
deixando para os hospi-
tais regionais apenas os 
atendimentos de maior 
complexidade.

X
Cultura

Educação

Mobilidade

Regularização Fundiária

Saúde

Segurança

REA
LID
ADE

Recursos advindos 
prioritariamente 

de emendas 
na Câmara 

Legislativa.

Nenhuma 
escola com 

educação em 
tempo integral 

na região.

Obras da 
Ligação 

Torto-Colorado 
e do Trevo de 

Triagem Norte 
em andamento.

Regularização 
fundiária em 
andamento, 

mas de 
forma lenta, 

pela burocracia 
do processo.

Recursos 
encaminhados 

pela Secretaria 
de Saúde, e 

marcação de 
consultas 

presencial.

Delegacias 
funcionam 

de 9h às 19h, 
somente em 

dias úteis.

POLÍCIA

PRO
POS
TAS

Reativação do 
Polo do Cinema 
de Sobradinho.

Autonomia para 
RA’s na cultura.

Implantação do 
modelo de 
educação integral 
em todas as 
unidades do 
Distrito Federal.

Conclusão 
das obras e 
implantação do 
BRT Norte em 
Sobradinho e 
Planaltina.

Desburocratização 
dos processos.

Aceleração da 
regularização de 
áreas públicas. 

Possibilidade 
de criação da 
Secretaria de 
Regularização.

Informatização do 
sistema de 
consultas e 
prontuários.

Repasse de 
recursos para as 
RA’s fazerem a 
gestão.

Delegacias 
funcionando 
24h.

Aumento das 
rondas e do 
efetivo policial.
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LEGISLAÇÃOCOMUNIDADE

PROJETO PREVÊ AUMENTO 
DE ATÉ 747% EM 
SERVIÇOS CARTORIAIS

PORTAL AMPLIA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PROCESSO LEGISLATIVO DA CLDF
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O valor das taxas co-
bradas em cartórios do 
Distrito Federal, para 
emissão de alguns docu-
mentos, pode aumentar 
em até 747%, a partir de 
1º de janeiro do próximo 
ano. A alteração ocorrerá 
caso um projeto de lei que 
tramita no Senado Fede-
ral seja aprovado (PLC 
99/17). Entre os documen-
tos que sofrerão reajuste 
está a escritura pública de 
compra e venda.

O texto, que dispõe 
sobre o aumento dos 
serviços notariais e de 
registros públicos, foi 
aprovado pela Câmara 
dos Deputados em 2017. 
No fim do ano passado, 
foi barrado pelo sena-
dor José Antônio Reguffe 
(sem partido-DF), que o 
chamou de “bolsa-cartó-

Pouco conhecida pela 
maioria da população, a 
Plataforma e-Democracia, 
da Câmara Legislativa do 
DF, permite a participação 
social nos projetos e discus-
sões elaboradas na Casa. A 
plataforma foi desenvolvida 
em abril deste ano pelo La-
boratório Hacker de Inova-
ção da Câmara Legislativa 
- LABHINOVA, e tem como 
objetivo facilitar a interação 
entre a sociedade e o poder 
Legislativo. 

A plataforma e-Demo-
cracia é composta por três 
modalidades de interação. 
Na plataforma, a disponibi-
lização das transmissões das 
audiências públicas permite 
o envio de perguntas online. 
Intitulado Audiências Inte-
rativas, o módulo permite 
a qualquer pessoa assistir 
e participar de audiências 
públicas sem precisar com-

rio” e apresentou um re-
querimento de retirada 
de pauta quando o texto 
chegou à CCJ. Agora, o 
projeto voltou a ser dis-
cutido e a expectativa é 
de que ele vá para vo-
tação em plenário nos 
próximos dias.

Se aprovado, o re-
conhecimento de firma 
de Documento Único de 
Transferência (DUT), que 
hoje custa R$ 3,90, passa-
rá a custar R$ 33, 747% 
de aumento. Até mesmo 
casar ficará mais caro — 
o registro subirá de R$ 
164 para R$ 257, aumen-
to de 55,95%. Já a Escri-
tura Pública de Compra e 
Venda de Imóveis, subirá 
de R$ 117 para R$ 306, 
totalizando um acrés-
cimo de 261% no valor 
atual.

parecer presencialmente no 
local onde ocorre o debate. 

O módulo Wikilegis dis-
ponibiliza projetos de lei 
em tramitação para que a 
população apresente contri-
buições para a redação da 
proposta. O objetivo é per-
mitir que as contribuições 
públicas possam ser consi-
deradas e eventualmente 
acatadas pelos relatores da 
matéria nas comissões.

Após sete meses em fun-
cionamento, quatro projetos 
passaram pela plataforma 
para permitir a participação 
da comunidade na elabora-
ção das propostas. Dentre 
elas, o novo projeto da Lei 
de Uso e Ocupação do So-
lo, tema de interesse social 
elevado. 

Já o módulo Expressão é 
uma ferramenta de discus-
são em fórum para que os 
cidadãos debatam temas 

PARTICIPANTE DO CLUBE UP TEM EXCELENTES
BENEFÍCIOS COM A TELECOM infinity

para sua empresa (pessoa jurídica)

para você (pessoa física)

6gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

1 moto e5 play +
1 mensalidade

gratuita

NA COMPRA DE DUAS LINHAS benefício clube up valor/mês

NA COMPRA DE 
uma LINHA

benefício clube up valor/mês

10gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

1 lg k11 +
1 mensalidade

gratuita

R$ 119,80

R$ 159,80

20gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

plano controle 4gb 
+ ligações 
ilimitadas

1 moto g6 play +
1 mensalidade

gratuita

1 pop socket +
1 chip

gratuito

1 p

R$ 259,80

R$ 59,99

PARCEIRO

Traga suas linhas para a TIM
(61) 3573-1551 -  WhatsApp: (61) 98293-0243 

e-mail: vendas@telecominfinity.com.br

*Imagens ilustrativas. Confira as regras e condições das ofertas no site www.telecominfinity.com.br

CONFIANÇA
Tapeçaria e capotaria

Tudo o que você precisa em 
estofados e tapeçaria

Fabricação de 
sofás sob medida

Hidratação
de couro

Impermeabilização
de tecidos

Reforma de
estofados em geral

Lavagem
a seco

PARTICIPANTES DO                 TÊM

PARCEIRO

DE DESCONTO
À VISTA15 % DE DESCONTO

A PRAZO10 %
61 98595-4898 61 98595-4898

DF 425, loja 1, conj. A, lote 8A, Sobradinho – DF. 

61 98595-4898
w h a t s a p p

importantes para o Distrito 
Federal, em estreita colabo-
ração com seus representan-
tes eleitos. A plataforma foi 
elaborada em parceria com 
a Câmara dos Deputados e 
com o Programa Interlegis, 
do Senado Federal.

Desde abril, cinco tópi-
cos foram abertos para dis-
cussão junto à comunida-
de, mas a interação ainda 
é baixa. Apenas três res-
postas foram registradas no 
sistema, divididas em dois 
tópicos.

A coordenadora do La-
boratório Hacker de Inova-
ção da Câmara Legislativa 
- LABHINOVA, Larissa Bar-
ros, comentou os desafios 
enfrentados para a criação 
das novas plataformas. 
"A Câmara Legislativa é a 
primeira casa legislativa 
local a disponibilizar fer-
ramentas como essa, e es-
peramos estimular outras 
casas legislativas do país a 
seguir esse modelo. Não é 
uma tarefa fácil, pois toda 
inovação envolve a supe-
ração de paradigmas. Para 
ter sucesso com inovação é 
preciso estar aberto aos er-
ros e aperfeiçoar o trabalho 
a cada dia. Essas ferramen-
tas estarão em atualização 
constante, refletindo a di-
nâmica das interações em 
rede", disse Larissa.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SEGURANÇA JURÍDICA

SÍNDICOS DA REGIÃO PARTICIPAM 
DE REUNIÃO NA SEGETH SOBRE 
REGULARIZAÇÃO DO SETOR CONTAGEM

MORADAS DOS NOBRES TEM 100% DOS 
SEUS LOTES REGULARIZADOS

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

Aconteceu no último dia 
19 mais uma reunião sobre 
o processo de regularização 
do setor Contagem, em So-
bradinho II. Entre os pre-
sentes, estavam o secretário 
de Habitação Thiago de An-
drade, membros da Urbani-
zadora Paranoazinho - UP 
e síndicos dos condomínios 
localizados na região. O 
encontro aconteceu na se-
de da Secretaria de Gestão 
do Território e Habitação 
(Segeth).

O objetivo da reunião, 
de acordo com o secretário 
Thiago de Andrade, é fazer 
“a mediação entre os mora-
dores da região com a UP, 
dona da área, afim de com-
patibilizar os projetos com 
os anseios da comunidade. 
”Durante o encontro, foram 
debatidos pontos acerca dos 

O condomínio Morada 
dos Nobres, localizado no 
setor Boa vista, em Sobra-
dinho II, é mais um condo-
mínio da Saída Norte do DF 
a alcançar 100% de regula-
ridade. Para Urbanizadora 
Paranoazinho (UP), empre-
sa responsável pela execu-
ção do processo de regula-
rização do parcelamento, a 
marca atingida é uma con-
quista para a região.

Ricardo Birmann, dire-
tor-presidente da UP, res-
salta que “o condomínio é 
um case importante para a 
regularização dos parcela-
mentos da região. No início 

projetos urbanísticos de ca-
da condomínio, de acordo 
com as normas técnicas 
exigidas pela legislação.

Entre algumas dúvidas 
dos moradores, o represen-
tante do condomínio Vi-
vendas Paraíso, Jackson dos 
Santos, demonstrou entu-
siasmo com a continuidade 
do processo. “Acho inte-
ressante esse tipo de reu-
nião para esclarecimento. 
Inclusive, gostaria de pedir 
o sobrestamento dessa reu-
nião, para que possa levar 
as discussões para o foro 
íntimo do condomínio e re-
tornar aqui com a opinião 
deles”. O morador pontuou 
a importância do encontro 
afirmando que “havendo 
negociações ou não, pelo 
menos poderemos afirmar 
que tentamos resolver essa 

do processo, enfrentamos 
uma situação onde a maio-
ria dos moradores possuí-
am uma ação de usucapião 
sobre a área. A partir da 

situação”, salienta.
O síndico do condomínio 

Recanto dos Nobres, Gusta-
vo Alves, também elogiou o 
andamento das mediações. 
Segundo ele “agora com es-
sa via de contato mais fácil 
com a UP e com a Segeth, 
teremos como esclarecer al-
guns pontos do projeto que 
os moradores ficaram em 
dúvida”, aponta.

Para Ricardo Birmann, 
diretor-presidente da Urba-
nizadora, a reunião é mais 
uma via de informação pa-
ra o morador. “Estivemos 
sempre abertos a explicar 
o processo de regulariza-
ção. Inclusive reafirmo 
aqui o compromisso da UP 
em ir em cada condomínio 
conversar com a comuni-
dade e esclarecer ponto por 
ponto de cada projeto. So-
mente com a informação e 
com a verdade poderemos 
combater os boatos e al-
cançar uma regularização 
que beneficie a todos os 
moradores.

O próximo encontro pa-
ra discutir mais aspectos 
técnicos dos projetos de re-
gularização da região está 
agendado para o próximo 
dia 19 de dezembro, na Se-
cretaria. A entrada é livre, 
por se tratar de um evento 
de interesse público.

mediação da Justiça do DF 
e do nosso esforço em dialo-
gar, conseguimos resolver a 
situação, beneficiando a to-
dos”, argumenta o diretor.

A eleição no Distrito 
Federal seguiu o padrão 
nacional. Isto significa 
que o sentimento de re-
jeição aos políticos tradi-
cionais se tornaria a tôni-
ca do pleito. Certamente, 
estaríamos diante de 
uma clara renovação, 
tanto no governo, quanto 
nos assentos do parla-
mento. Desde o princí-
pio, foi uma eleição de-
senhada para a chegada 
dos outsiders na política. 

Quem primeiro en-
tendeu este movimento 
foi o governador eleito. 
Ibaneis Rocha vislum-
brou desde o princípio 
que a tendência de re-
novação atingiria tam-
bém o Buriti. Sua tarefa 
ficou mais fácil perante 
a ausência de novos no-
mes na corrida eleitoral. 
Diante de leque de can-
didatos com um históri-
co na política da cidade, 
a tarefa de encarnar a 
figura do outsider ficou 
mais fácil. 

Do outro lado, nin-
guém tinha tarefa mais 
difícil do que Rodrigo 
Rollemberg. Se Ibaneis 
carregava a bandeira da 
novidade, Rollemberg 
encampava uma disputa 
pela continuidade. Seria 
certamente uma eleição 
desigual, e se ambos se 
confrontassem no se-
gundo turno, o outsider 
largaria como franco fa-
vorito. Foi o que ocorreu. 
O atual governador difi-
cilmente conseguiria se 
vender como o novo em 
meio a uma tentativa de 
reeleição. 

Os outros nomes 
apenas completaram o 
cenário para que Ibaneis 
trafegasse com tran-
quilidade em direção 
de uma vitória segura. 
Eliana Pedrosa, Alberto 
Fraga e Rogério Rosso 
formaram uma trinca de 
políticos tradicionais, 
que aliados a Rollem-
berg, completaram a 
configuração perfeita de 
uma disputa entre esta-

O Outsider
por Márcio Coimbra

Márcio Coimbra é mestre em Ação Política pela Universidad Rey 
Juan Carlos (Espanha) e estrategista político com experiência em 
campanhas eleitorais no Brasil, Europa e Estados Unidos.

OPINIÃO

b l i s h -
ment e 
outsider. 

O Distrito Fede-
ral apenas vivenciou o 
mesmo movimento que 
levou Jair Bolsonaro ao 
Planalto. A cada 30 anos 
a política brasileira pas-
sa por uma renovação 
de fundo, quando ten-
de a substituir aqueles 
que transitam no poder 
por figuras novas. Na 
verdade, aquele que en-
tende o processo e sabe 
encarnar a figura do 
outsider, melhor que os 
competidores, larga em 
franca vantagem. Foi as-
sim com Fernando Collor 
em 1989, que encerrava 
o período militar, com 
Jânio Quadros em 1960, 
terminando com o ge-
tulismo e com o próprio 
Getúlio Vargas em 1930, 
colocando um ponto fi-
nal da República Velha. 
Jair Bolsonaro encerra o 
período da Nova Repú-
blica. 

Ibaneis Rocha está 
ciente deste processo e 
governará de olho no fu-
turo. Sabe que uma boa 
administração em Brasí-
lia pode catapultar seu 
nome nacionalmente. 
Para isso, tem se cerca-
do de nomes que forne-
cem trânsito na política 
nacional e podem ajudá-
-lo a alçar voos maiores. 
Agora, sua habilidade 
política será colocada 
em xeque, diante de 
uma Câmara Legislativa 
fragmentada e renova-
da e uma bancada fede-
ral que também passou 
por uma forte mudança. 
Fato é que Ibaneis che-
ga ao governo impulsio-
nado pelo sentimento 
de mudança e uma von-
tade de fazer política de 
uma forma diferente. 
No Buriti, terá que rein-
ventar a política para 
reorientar o Distrito Fe-
deral. Fará um governo 
mirando no horizonte 
que se desenha logo 
mais a frente. 
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ChargeEXPOSIÇÃO CULTURAL

Submundo Sonhos e De-
lírios é uma exposição de 
artes plásticas que resul-
ta dos exercícios propos-
tos pelo terapeuta e artis-
ta plástico Tom Mello aos 
seus alunos – pacientes que 
sofrem de distúrbio mental 
ou dependência química. 
A exposição comprova a 

ARTES PLÁSTICAS COMO TERAPIA
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eficácia da arte como te-
rapia, uma vez que os ar-
tistas em questão colocam 
seus complexos nas obras 
e assim caminham rumo à 
socialização. 

As obras proporcionam 
uma experiência ímpar em 
matéria de profundidade e 
estética. 

EXPOSIÇÃO
Submundo Sonhos e Delírios

Galeria Vincent Van Gogh
Quadra 8 de Sobradinho

Até dia 30 de novembro
de segunda a sexta-feira

das 09h às 18h


