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CUIDADO COM USO EXCESSIVO DA INTERNET! 
A NEUROPSICÓLOGA MÚRIA RIBEIRO EXPLICA 
COMO O USO EXAGERADO DA INTERNET PODE 
CAUSAR VÁRIOS DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS 
ÀS PESSOAS, SOBRETUDO ÀS CRIANÇAS.
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Editorial
O ano de 2019 está quase no fim 

e, na maioria das pessoas, muitas 
perguntas vêm à mente: O que eu 
fiz para me tornar melhor neste 
ano que está acabando? Quais con-
quistas eu obtive? Onde eu errei? 
No que eu posso ser ainda melhor? 
Como posso fazer com que a vida 
das pessoas de minha família, tra-
balho e comunidade também me-
lhorem no próximo ano? A reflexão 
é importante para avaliarmos nos-
sas atitudes realizadas em 2019 e 
para promover transformações em 
nossas relações do dia a dia para 
2020. 

A solidariedade talvez seja o 
sentimento mais importante den-
tro dessa reflexão. Por conta da 
proximidade do Natal e pelo fecha-
mento do ciclo de mais um ano, as 
pessoas tendem a se tornar mais 
amáveis e suscetíveis a mudanças. 
Mas, por que não agimos assim 
sempre? Às vezes, nem se trata de 
ajudar o outro, mas, pelo menos, 
corrigir erros para não dificultar a 
vida do outro. Seja no ato de não 
sujar ambientes coletivos, respei-
tar o trânsito ou ser mais cordial e 
compreensivo com os nossos cole-
gas, familiares e vizinhos.

No Distrito Federal, reflexões 
como essas são bem relevantes, 
principalmente por que uma consi-
derável parcela da população vive 
em condomínios fechados. E morar 
em locais como esses, que chegam 
a ser considerados verdadeiras 
cidades, em diversos aspectos, o 
espírito de solidariedade e respei-
to é essencial para o bom convívio 
e funcionamento da comunidade, 
pois os bons hábitos são a base 
para o bom habitar. Já se sabe que 
em comunidades funcionais os mo-
radores tendem a ser mais felizes e 
realizados, tornando os ambientes 
de convivência lugares de melhor 
qualidade.

Independente do ano estar aca-
bando ou não, para todos nós que 
vivemos sob a métrica destes ci-
clos de autorreflexão, as pergun-
tas e as respostas que procuramos 
devem estar sempre em nós mes-
mos, e as reflexões para nos tor-
narmos cidadãos melhores devem 
ser um exercício constante, indife-
rente da época do ano. 

Expediente

OBRAS DA RODOVIÁRIA DE SOBRADINHO 
NÃO TÊM DATA PARA SEREM CONCLUÍDAS

Prevista para ser concluída 
em outubro do ano passado, a 
obra do Terminal Rodoviária de 
Sobradinho parece que não será 
entregue tão cedo. Pelo menos é 
essa a impressão que se tem ao 
visitar o local. Enquanto isso, os 
passageiros que necessitam do 
transporte público têm que se 
contentar com a precariedade do 
terminal improvisado no estacio-
namento do Estádio Augustinho 
Lima.  

O atraso na entrega da obra 
de reforma do Terminal Rodovi-
ário de Sobradinho já tem 1 ano 
e 2 meses. Enquanto isso, o ter-
minal improvisado montado no 
estacionamento do Estádio vem 
sendo o local para embarque e 
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desembarque de ônibus do trans-
porte coletivo e, em alguns casos, 
de linhas interestaduais.

A jovem Mayara Lovain, que 
pega a linha para o Pano Pilo-
to todos os dias reclama da falta 
de estrutura e limpeza do local. 
“É um descaso o que ocorre aqui. 
Pegar o ônibus todo dia tem si-
do uma humilhação. O espaço é 
apertado, os banheiros são im-
provisados, não tem acessibilida-
de nenhuma”, critica.

Com a chegada do período de 
chuvas, a previsão é que a situ-
ação fique ainda pior. O espaço 
coberto do ponto improvisado 
não consegue comportar todos 
os passageiros nos horários de 
maior circulação. Para o senhor 

Raimundo Santana, de 65 anos, 
“é uma falta e respeito o governo 
não tomar nenhuma providên-
cia para essa situação”. O apo-
sentado também reclama da difi-
culdade para subir no transporte, 
com um vão maior por conta da 
ausência de uma plataforma de 
embarque. “Apesar do esforço, 
eu ainda consigo subir sem au-
xílio no degrau do ônibus, mas 
é muito comum algumas pesso-
as precisarem de ajuda de um 
terceiro para entrar no ônibus”, 
ilustra.

Foram destinados cerca de 
R$ 6,5 milhões para a revitali-
zação e ampliação do terminal. 
De acordo com a assessoria de 
comunicação da Secretária de 
Transportes, mais de 2,2 milhões 
foram gastos. Entretanto, o di-
nheiro do financiamento vinha 
sendo liberado à medida que a 
obra ia sendo executada, e o re-
curso deveria ter sido usado até 
dezembro de 2018.

Por conta do descumprimento 
do cronograma inicial, o dinhei-
ro não está mais disponível. O 
Governo do Distrito Federal de-
clarou que está em busca de uma 
nova fonte de financiamento pa-
ra a conclusão da obra. Portan-
to, a entrega do novo terminal à 
comunidade ainda vai demorar.

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

telefone: 
3483-6979

KUMON DE MATEMÁTICA 

KUMON DE PORTUGUÊS 

KUMON DE INGLÊS 

MÉTODO KUMON
MELHORA O DESEMPENHO 

DAS CRIANÇAS
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Porque nos identifica-
mos tanto com os memes 
e vídeos virais que vemos 
na internet?  

Porque são engraçados 
ou chamam a nossa aten-
ção por algum tema que 
temos interesse, e quanto 
mais assistimos, mais pra-
zerosos são. Quando esta-
mos diante de algo praze-
roso começamos a ter al-
gumas reações e liberação 
de dopamina, isso nos dá 
a sensação de satisfação. 
Estimula a tendência de 
vibrar, contagiar e trocar 
informações com outras 
pessoas. Com isso, temos 
a necessidade de assistir 
sempre, pois aquela sen-
sação é muito boa e isso 
consciente ou inconsciente 
nos motiva a compartilhar 
com outras pessoas.    

Muitos memes, como 
a famosa "caneta azul" 
são incorporadas ao 
nosso dia a dia de forma 
natural, e muitas vezes 
moldam nossos compor-
tamentos em determina-
das situações. Como isso 
é visto pela psicologia?

Quando realizamos es-
sas atividades, o nosso cé-
rebro libera substâncias e 
a nossa tendência é repetir 
esse padrão do conteúdo. 
Repetimos os comporta-
mentos quando eles são 
reforçados positivamen-
te. Um vídeo, um meme e 

EM ENTREVISTA AO JNB, A NEUROPSICÓLOGA MÚRIA RIBEIRO FALOU SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO USO DA 
INTERNET E DAS REDES SOCIAIS NOS PADRÕES COMPORTAMENTAIS DOS INDIVÍDUOS ATUALMENTE.

A
ce

rv
o 

Pe
ss

oa
l

uma ideia, são comporta-
mentos que são aprendi-
dos e repassados de pessoa 
para pessoa, que aprende-
mos por meio de imitação 
desde a infância. É preciso 
saber filtrar e termos cui-
dado com o uso da inter-
net, justamente para isso 
não se tornar algo viciante 
e doentio.

Como nosso psico-
lógico recebe esse con-
teúdo e por que decide 
replicá-lo?

Tudo que fazemos exa-
geradamente e compulsi-
vamente cria uma motiva-
ção bioquímica. Depois de 
alguns minutos, o corpo 
percebe e começa a ter re-
ações e libera dopamina, 
isso nos dá a sensação de 
prazer. Acessamos a inter-
net quando não estamos 
bem, pois sabemos que 
iremos receber um conte-
údo que nos deixará mais 
calmos, sendo uma forma 
de anestesiar o que está-
vamos sentindo. Desta for-
ma, começamos a replicar 
as informações de manei-
ra demasiada e até sem 
perceber chegamos a ficar 
horas e horas anestesia-
dos achando que está tudo 
bem e resolvido.

Na sua opinião, essa 
influência é positiva?

Devemos diferenciar in-
ternet e redes sociais. A in-

ternet veio para possibili-
tar muitas aprendizagens, 
para otimizarmos o nosso 
tempo e as facilidades em 
busca de oportunidades. 
As redes sociais estão mais 
voltadas para um entrete-
nimento com uma visão de 
negócio, buscando ações 
de controle do comporta-

mento do outro para cha-
mar a atenção e com isso 
alcançar os objetivos pro-
postos naquela postagem. 
Por isso, muitos conteúdos 
das redes sociais podem ser 
viciantes.

Isso prejudica a experi-
ência das pessoas na inter-
net e tem provocado trans-
formações comportamen-
tais. Jovens estão deixando 
de exercitar a capacidade 
de concentração, por con-
ta dos estímulos que os 
levam a consumir muita 
informação fragmentada 
durante o dia inteiro. Fala-
-se que as novas gerações 

são e serão capazes de ab-
sorver muitas informações 
ao mesmo tempo, isso tem 
feito com que fiquemos em 
constante estímulo para a 
distração, sem conseguir 
nos concentrar em uma só 
coisa por muito tempo. 

A necessidade de com-
partilhar novidades e 
conteúdo online é uma 
forma de buscar acei-
tação ao estar sempre 
por dentro do movimen-
to que está acontecen-
do naquele momento? 
O que isso diz sobre o 
indivíduo?

Com o uso exagera-
do da internet, as pessoas 
têm ficado cada dia mais 
isoladas e solitárias, o que 
motiva a busca por ami-
gos virtuais e informações 
virtuais. Para se sentirem 
amados e queridos bus-
cam a internet para não se 
depararem com as frustra-
ções e rejeições da vida.

A internet tem sido 
uma boa ferramenta pa-
ra o bem-estar psicológi-
co das pessoas?

O uso exagerado da in-
ternet tem causado vários 
problemas físicos e psicoló-
gicos. Sabemos que depois 
de ter adquirido um da-
no físico ou psicológico é 
preciso buscar uma ajuda 
profissional. Alguns pro-
blemas que podem ser cau-

sados pelo uso da internet 
são os distúrbios depressi-
vos, problemas de relacio-
namento afetivo e profis-
sional, baixa autoestima, 
baixo rendimento escolar, 
ansiedade, paranoias, etc.  
Ela tem suas vantagens e 
uma boa ferramenta para 
aprendizado e distrações, 
só que temos que saber 
usá-la.

 
Quais as principais 

considerações que os 
profissionais da psicolo-
gia fazem a respeito do 
assunto?

É válido ressaltar que 
as pessoas estão cada dia 
mais distantes uma das 
outras e do seu convívio 
familiar e social.  É im-
portante que os pais ob-
servem os conteúdos que 
seus filhos estão assistindo 
e como esse jovem se com-
porta perante os amigos. 
Hoje, temos crianças e jo-
vens sofrendo pois não su-
peraram suas dificuldades 
e vergonhas. Muitos são 
tímidos e com isso estão 
sofrendo e não tem ca-
pacidade para lidar com 
as frustrações. Temos que 
cuidar da nossa memória, 
pois o uso exagerado de 
conteúdos viralizados traz 
a perda do foco e da me-
mória. O acesso em tempo 
real das informações pro-
picia a sensação de neces-
sidade de armazenamento 
daquele conteúdo.

MÚRIA RIBEIRO, NEUROPSICÓLOGA ESPECIALISTA 
EM TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL (TCC)

       É PRECISO 
SABER FILTRAR E 
TERMOS  CUIDADO 
COM O USO 
DA INTERNET, 
JUSTAMENTE 
PARA ISSO NÃO 
SE TORNAR 
ALGO VICIANTE E 
DOENTIO.

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 Ano
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com
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CONDOMÍNIOS OU CIDADES?
Uma “pequena cida-

de” dentro de outra. 
Assim funcionam 

alguns dos condomínios 
horizontais existentes no 
Distrito Federal. Cercados 
por muros, protegidos por 
cercas elétricas, guaritas 
de controle de acesso, com 
uma configuração única, 
legislação própria e uma 
administração que presta 
serviços que se asseme-
lham aos de uma prefeitu-
ra. Nesses ambientes, mais 
de 700 mil pessoas no DF 
vivem como comunidades 
autônomas que são sím-
bolo de qualidade de vida 
atualmente.

O modelo de condo-
mínio fechado ganhou 
popularidade nos Estados 
Unidos antes dos países da 
América do Sul adotarem 
esse estilo de organização 
urbana. Desde a década 
de 70, corporações imobi-
liárias criaram e comercia-
lizaram espaços privados 
isolados, com uma logísti-
ca interna de serviços.

De fato, a tranquilida-
de, segurança e a qualida-
de de vida são valores rea-
firmados constantemente 
pelos moradores desses 
condomínios ao descrever 
o porquê de optarem por 

esse estilo de vida. 
De acordo com a 

União dos Condo-
mínios Horizontais 

do Distrito Federal (UNICA 
DF), estima-se se que apro-
ximadamente 25% da po-
pulação opte por morar em 
condomínios em Brasília 
e isso se dá especialmente 
pela sensação de seguran-
ça que o controle de acesso 
e os muros oferecem.  É o 
caso da professora de edu-
cação física Marina Argelia, 
que morava em Sobradinho 
e optou por comprar uma 
casa no condomínio Impé-
rio dos Nobres, próximo 
à BR-020. “Eu morei 
em Sobradinho por 
22 anos, e vim pra 
cá por causa da 
segurança, por 
ser um condo-
mínio fechado, 
priorizei isso”, 
relata. 

C o n t u d o , 
os condomí-
nios não ficam 
imunes a alguns 
problemas carac-
terísticos da zona 
urbana. A presidente 
do Conselho do condo-
mínio Império dos Nobres, 
Terezinha Lima, destaca 
que, mesmo dentro do con-
domínio, a comunidade 
passa por diversas situações 
do cotidiano de uma cidade, 
porém sem que se perca a 
característica de tranquili-
dade do ambiente. 

“Todo mundo que veio 
morar aqui nos condomí-

nios, veio por ser fechado. 
É claro que aqui temos pro-
blemas como em qualquer 
outro lugar. Barulho nas 
regiões comuns, problemas 
com uso de drogas, mau 
uso ou má manutenção das 
áreas comuns, mas em um 
universo de tantos lotes, 
acho que isso ainda é míni-
mo. Vale a pena, é seguro”, 
compartilhou. 

O Império dos Nobres 
possui cerca de 761 lotes 
de uso unifamiliar e 77 co-
merciais, sem levar em con-
sideração a quantidade de 
unidades em prédios que se 
desenvolveram contornan-
do os muros do condomí-
nio. “Nós estamos com um 
comércio muito mais rico 
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COM ADMINISTRAÇÃO E NORMAS DE CONVIVÊNCIA PRÓPRIAS, ESSAS COMUNIDADES VIVEM QUASE QUE EM SEPARADO DO RESTO DA 
CIDADE. O JORNAL NOSSO BAIRRO CONVERSOU COM OS MORADORES PARA CONTAR UM POUCO MAIS SOBRE ESSE ESTILO DE VIDA.

em opções. Ainda há muito 
a se fazer, mas agora veio 
muito mais coisa pra cá, 
inclusive foram construídos 
mais apartamentos na re-
gião comercial”, explicou 
Terezinha. 

Bem ao lado do Império, 
se localiza um dos maiores 
condomínios da região, o 
Residencial RK, que possui 
cerca de 2.080 lotes dividi-
dos entre dois grandes con-
juntos - Antares e Centauros 

– além de 41 lotes comer-
ciais. Nele, há aproxi-

madamente 1.900 
casas construídas e 

cerca de oito mil 
moradores.

A moradora 
Marina Argelia 
também possui 
uma casa no 
condomínio RK e 
conta que a orga-

nização da admi-
nistração é exem-

plar. “Eu participo 
mais lá do que aqui no 

Império. Eles são muito 
organizados, foi aprovado 

um projeto anual que, in-
dependente da gestão, deve 
ser feito. É um projeto muito 
bem feito e bem executado 
em todos os setores, tudo 
respeitando o meio ambien-
te, já temos as obras para 
contenção de águas pluviais 
concluídas, funciona muito 
bem”, comenta. 

O comércio local é va-
riado visando atender às 

necessidades imediatas 
dos moradores, já que o 
condomínio está situa-
do em uma região mais 
afastada da BR-20. Com 
lojas que se dividem entre 
salões de beleza, farmá-
cias, mercados, padarias, 
imobiliárias, academia, 
sorveteria, restaurantes, 
entre outros, todas as ne-
cessidades básicas do dia 
a dia são garantidas em 
um simples percurso a pé.  

Outro residencial que 
serve de modelo no Distri-
to Federal é o condomínio 
Morada dos Nobres, que 
expressa bem o que é vi-
ver em harmonia com a 
comunidade. Com apro-
ximadamente 350 resi-
dências, o condomínio 
se comporta como uma 
minicidade: possui zona 
comercial, áreas de lazer, 
administração central e 
serviços básicos como se-
gurança e coleta seletiva. 

 A síndica Deuselita 
Martins se orgulha da or-
ganização e se diz muito 
feliz em morar no con-
domínio. “Moro aqui há 
20 anos. Vim para cá por 
uma questão de seguran-
ça e qualidade de vida. Eu 
tinha filhos pequenos, e 
morar aqui permitiu que 
eles pudessem brincar na 
rua sem que eu precisas-
se estar sempre de olho. 
É um paraíso protegido, 
quase”, relatou.

750
pessoas moram

da população
do Distrito

Federal

ocupações
irregulares

MIL

1/41000

condomínios 
em processo360

em condomínio
no DF

de regularização

FONTE: União dos Condomínios Horizontais do DF (UN
ICA-DF)
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Em todos os casos, as 
administrações locais assu-
mem o papel de gestoras e 
responsáveis pelos serviços 
que, nas cidades, são dever 
do Estado. São eles: distri-
buição de correspondência, 
a coleta e a correta desti-
nação do lixo, garantia a 
segurança interna dos con-
domínios e fiscalização do 
cumprimento do regimento 
interno pelos moradores.

No condomínio RK, por 
exemplo, apenas o abasteci-
mento de água é feito pela 
Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Fede-
ral (Caesb). A iluminação 
comum interna foi concluí-
da pela administração local 
em parceria com os mora-
dores do residencial, com 
um investimento especial 
para que fosse feita toda 
com lâmpadas em LED. O 

MUROS E GUARITAS

ADMINISTRAÇÕES SÃO “PREFEITURAS”

Alguns dos fatores do-
minantes na escolha por 
morar em um condomí-
nio fechado é a presença 

dos muros e das guaritas 
que garantem o controle 
de acesso à região interna 
do Residencial. Segundo as 

regras vigentes no Distrito 
Federal, após a identifica-
ção, qualquer pessoa tem 
respaldo legal para entrar 
nos loteamentos. Na práti-
ca, as guaritas são respon-
sáveis por controlar entra-
das e saídas de visitantes, 
mas estão sujeitas a ques-
tionamentos nos tribunais.

A fim de barrar a inse-
gurança jurídica no que 
diz respeito a esse aspec-
to, o Governo do Distrito 
Federal (GDF) pretende 
regulamentar o controle 

Quadra 14, Área Especial, Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF
(61) 3387.8840

sobradinho@lasalle.edu.br /ColegioLaSalleSobradinho

lasalle.edu.br/matriculas/sobradinho

O Colégio La Salle Sobradinho está com matrículas 
abertas para o ano letivo de 2020. Entre em contato 
com nossa Central de Matrículas e agende sua visita. 

Educação Infantil

Ensino Fundamental II

Programa
Bilíngue

Turno Complementar

Ensino Médio

Ensino Fundamental I

serviço de correios também 
é gerido pela administração, 
assim como a limpeza das 
áreas comuns e segurança, 
que assume a responsabi-
lidade de atuar como uma 
espécie de prefeitura local. 

Já a coleta de lixo é reali-
zada por uma Organização 
da Sociedade Civil (OSC), 
num programa de Respon-
sabilidade Social, que ga-
rante que o lixo tenha a des-

de acesso aos conjuntos 
habitacionais, enviando à 
Câmara Legislativa o Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLC) dos muros e guaritas 
o quanto antes. 

Hoje em dia, tanto o 
controle de acesso quanto 
a permanência dos muros 
são regulamentados e ga-
rantidos por um decreto 
publicado no Diário Ofi-
cial do DF (DODF) de 13 de 
setembro de 2018, pelo ex-
-governador Rodrigo Rol-
lemberg (PSB). Em julho 

tinação correta daquilo que 
pode ou não ser reciclado ou 
reaproveitado. 

No caso do vizinho Impé-
rio dos Nobres, a situação se 
repete, porém com algumas 
observações em relação à 
distribuição de correspon-
dências e limpeza urbana 
das áreas comuns por parte 
de Marina Argelia. “Aqui é 
a gente que paga, temos um 
caminhão próprio. Lá na 

deste ano, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
e Habitação (Seduh) con-
cluiu uma série de  cinco 
audiências públicas sobre 
a regulamentação de mu-
ros e guaritas e prepara a 
conclusão do estudo técni-
co que embasará a minu-
ta do PLC sobre o tema. Se 
aprovado, o texto segue 
para a Casa Civil e será, 
finalmente, encaminhado 
para apreciação da Câma-
ra Legislativa do Distrito 
Federal.

parte comercial tem mais 
problemas. A questão do 
correio é complicada porque 
assumimos esse problema 
quando fazemos compras 
pela internet, por exemplo. 
Em relação à questão de car-
tão de crédito também há 
alguns problemas, porque o 
mesmo deve ser entregue na 
sua casa e não na portaria. 
Então acaba gerando um 
pouco de confusão”, contou. 
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UNIÃO NÃO É DONA DA FAZENDA PARANAOZINHO, DIZ AGU

FEIRA DE SOBRADINHO TEM SEU ESTACIONAMENTO REVITALIZADO

PAPAI NOEL DOS CORREIOS COMPLETARÁ 30 ANOS EM 2019
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A Advocacia Geral da 
União (AGU) reafirmou por 
meio de uma petição pro-
tocolada no Tribunal Re-
gional Federal da 1ª região 
(TRF-1), no dia 7 de no-
vembro, que a propriedade 
da área antes denomina-

“Há mais de 30 anos nós 
pedimos por esse estaciona-
mento. Só agora sentimos 
esse olhar carinhoso do 
governo com os moradores 
de Sobradinho e região.” A 

O espírito natalino fa-
la de amor ao próximo e 
promover o bem. Faltando 
menos de um mês para o 
Natal, aqueles que que-
rem realizar os sonhos de 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilida-
de social podem começar a 
se organizar. Começou no 
último dia 4 de novembro 
a Campanha Papai Noel 
dos Correios. Os adultos 
que quiserem participar 
do projeto podem adotar 
as cartinhas daqueles que 
escrevem diretamente ao 
‘Bom Velhinho’ ou dos es-
tudantes da rede pública 
da capital federal.

A iniciativa solidária se 

da Fazenda Paranoazinho 
pertence de fato à Urbani-
zadora Paranoazinho (UP), 
e não à União.

O documento apenas 
ratifica o mesmo posicio-
namento que a União já 
manifestara em 2012, em 

frase é da conselheira tute-
lar Jessi Ramalho, cliente 
da Feira Modelo de Sobra-
dinho há 15 anos. Ela se 
refere à obra de revitali-
zação do estacionamento 

estende até dezembro des-
te ano. Para fazer o Natal 
de um menino ou menina 
especial e mágico, basta 
se deslocar aos pontos de 
entregas da entidade. Em 
2019, a expectativa dos 
Correios é atender 20 mil 
crianças, que cursam até o 
5º ano da rede pública, ou 
que são assistidas por ins-
tituições parceiras, como 
creches, abrigos, orfanatos 
e núcleos socioeducativos. 

De acordo com a as-
sessoria de comunicação 
dos Correios, a iniciativa é 
uma das mais importantes 
campanhas filantrópicas 
do país, que neste ano co-
memora 30 anos. “É um 

parecer de seu então advo-
gado geral Luis Inácio Lu-
cena Adams. Na ocasião, 
Adams manifestou a falta 
de interesse da União pela 
propriedade da antiga fa-
zenda e anunciou a desis-
tência da AGU em se man-
ter no processo de disputa 
pela propriedade.

A Advocacia Geral da 
União fundamentou sua 
desistência em um estu-
do realizado entre 2010 e 
2012 a partir de estudos 
de cartório e cadeias do-
miniais, que é a relação 
de todos os proprietários 
de uma área desde a sua 
titulação original pelo Po-
der Público, apresentados 
pela Urbanizadora Para-

da feira. Os comerciantes 
e clientes que frequentam 
o local, contam que convi-
viam com a poeira e a la-
ma constantemente.

 A obra foi realizada pe-
lo Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-DF) 
em parceria com a admi-
nistração regional e o pro-
grama GDF Presente. O es-
paço de 1.800 metros qua-
drados comporta 62 vagas. 
Foram gastos R$ 150 mil 
para a realização dos ser-
viços de pavimentação e 
sinalização.

O administrador de So-
bradinho, Eufrásio Pereira 
da Silva, explica uma dú-

dos principais símbolos da 
fraternidade natalina do 
nosso país. Tudo começou 
com a iniciativa voluntá-
ria de alguns dos nossos 
empregados, que tomaram 
para si a missão de pre-
sentear crianças que escre-
viam cartas aos Correios, 
que eram endereçadas ao 
‘Bom Velhinho’”, destacou. 

O crescimento do pro-
jeto só é possível pela so-
lidariedade. “Contamos 
com diversos padrinhos 
Brasil afora e, acima de 
tudo, porque continuamos 
a contar com o empenho e 
a generosidade. Todos nós 
já fomos criança um dia 
e sonhamos com a visita 

noazinho. Dessa forma, 
foi possível comprovar que 
a Fazenda Paranoazinho 
nunca sofreu qualquer de-
sapropriação ao longo de 
sua história, não restando 
dúvida de que se trata de 
uma propriedade privada 
que jamais pertenceu à 
União ou a qualquer outro 
ente público.

Para o diretor-presidente 
da Urbanizadora Paranoa-
zinho, Ricardo Birmann, o 
posicionamento não traz 
nenhuma novidade. “O 
entendimento da AGU a 
respeito à essa proprieda-
de já era conhecido há vá-
rios anos. Este era apenas 
o último processo de uma 
série em que esse assunto 

vida recorrente dos mora-
dores em relação ao espa-
ço da área. “O terreno é de 
3.100 metros, mas no local 
há um lote que é particular 
e, devido a isso, não con-
cluímos 100% do estacio-
namento. O proprietário 
assumiu o compromisso 
de, em breve, fazer a cons-
trução da sua área, para 
retirarmos de vez a poeira 
que tanto incomoda os fre-
quentadores”, explica.

A Feira Modelo de So-
bradinho fica instalada na 
quadra 12 (quadra central) 
e recebe por mês uma mé-
dia de 1.500 clientes. São 
235 boxes que oferecem 

vinha sendo discutido. O 
que acontece é que o tema 
cumpre o papel de gerar in-
segurança nos moradores 
dos condomínios irregula-
res que ocupam a área em 
questão, algo infelizmente 
desejado e estimulado por 
diversos advogados e síndi-
cos condominiais”, afirma 
Birmann.

Com a petição, aumen-
ta a probabilidade dos 
embargos declaratórios 
apresentados pela Urbani-
zadora Paranoazinho ao 
TRF-1 serem julgados pro-
cedentes. O julgamento, 
que estava marcado para o 
próximo dia 11, foi adiado 
e ainda não tem nova pre-
visão de data para ocorrer.

produtos como temperos, 
roupas, cereais, verduras 
e eletrônicos. Também há 
uma praça de alimentação 
no local. A feira é um im-
portante movimentador da 
economia local.

O feirante Raimundo 
Ricardo, 46 anos, comenta 
que o terreno já deveria ter 
sido revitalizado há muito 
tempo. “Era algo simples 
que nós pedíamos. Ago-
ra está uma maravilha, 
os feirantes e a população 
estão satisfeitos. O estacio-
namento já está cheio e a 
feira está movimentada. 
O governo teve coragem e 
fez”, comemora Raimundo.

COMÉRCIO

SOLIDARIEDADE

do Papai Noel. Por isso, sa-
bemos o valor de tirar um 
sonho do papel e transfor-
má-lo em um sorriso. De 
levar esperança para a vi-
da de quem, muitas vezes, 

passa por dificuldades bem 
maiores do que o seu ta-
manho poderia suportar”, 
destacou o presidente dos 
Correios, general Floriano 
Peixoto.
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GDF REALIZA CADASTRO PARA 
PROGRAMA DE PEQUENOS REPAROS

PLANALTINA RECEBEU 52ª 
EDIÇÃO DO FESTCINE BRASÍLIA

A Secretaria de Traba-
lho (Setrab) ingressou na 
expansão do Programa Pe-
quenos Reparos da Secreta-
ria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico (SDE) 
– que tem como objetivo 
aumentar a participação de 
trabalhadores autônomos 
na economia do Distrito 
Federal. O objetivo do pro-
grama é criar uma base de 
trabalhadores para realizar 
serviços como pintor, cha-
veiro, pedreiro, entre ou-
tros, para atuar nas escolas 
da rede pública.

De acordo com a assesso-
ria da SDE, “o programa co-
meçou com atendimento de 
reparo geral  das escolas de 
São Sebastião, há dois anos, 
para execução de serviços 
de pintura, serralheiro, cha-
veiro, bombeiro hidráulico, 
eletricista, pedreiro e técni-
co em informática”.

Nessa nova fase, inicia-
da no início de novembro, o 

O mais antigo e tradi-
cional festival do cinema 
brasiliense chegou em 
2019 à 52ª edição. No fi-
nal do mês de novembro, 
o Festival de Brasília exi-
biu longas e curtas-me-
tragens distribuídos entre 
a Mostra Competitivas, 
com prêmios em dinhei-
ro e troféu Candango 
para todas as categorias, 
a Mostra Brasília BRB e 
mostras paralelas. Neste 
ano, o Festival foi além 
das telas do famoso Ci-
ne Brasília, ocorrendo 
também em outras três 
Regiões Administrativas: 
Planaltina, Samambaia 
e Recanto das emas. 

A Região de Planalti-
na, com seus 160 anos de 
história, é um importan-
te núcleo cultural do DF, 
mas é apenas a primeira 
vez em 52 edições que o 
Festival vai até a cidade. 
Foi a primeira vez que 

CULTURA

os moradores puderam 
vivenciar a experiência 
como expectador e júri 
popular neste importan-
te evento.

Em Planaltina, ocor-
reram a exibição de qua-
tro mostras: Festivalzi-
nho, Mostra BRB, Mostra 
Competitiva Nacional e 
Mostra Paralela de curtas 
produzidas por estudan-
tes das Escolas Públicas 
locais em parceria com 
a Coordenação Regional 
de Ensino e o Instituto 
Luminart. As exibições 
aconteceram entre os 
dias 23 e 29 de novembro 
no Complexo Cultural de 
Planaltina (que fica ao 
lado da rodoviária) de 
forma gratuita. O Fest-
Cine Brasilia é realizado 
pela Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa 
do Distrito Federal, em 
parceria com o Instituto 
Alvorada Brasil. 

programa foi estendido pa-
ra todo DF, com atendimen-
to às demandas dos prédios 
públicos utilizados pela Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal. 

Para a secretária-adjun-
ta de Trabalho, Thereza de 
Lamare, a Setrab vai poten-
cializar toda sua ação. “Va-
mos potencializar para que 
mais trabalhadores tenham 
a oportunidade de abrir seu 
negócio em um campo de 
trabalho enorme: são mais 
de 700 escolas públicas no 
DF. Serão empregados tor-
nando-se empregadores”, 
destaca.

Os trabalhadores in-
teressados devem fazer a 
inscrição e tornar-se Micro-
empreendedor Individual 
(MEI). Após o cadastro do 
MEI, será possível prestar 
serviços de eletricista, bom-
beiro hidráulico, pintor, 
pedreiro, chaveiro, jardinei-
ro, serralheiro, técnico em 

informática e técnico em 
eletrodomésticos. 

Os requisitos mínimos 
para inclusão no cadastro 
incluem ter experiência 
mínima de seis meses com-
provada na carteira de tra-
balho, habilitação por um 
conselho regional técnico 
ou atestado de capacita-
ção técnica dado por cida-
dão ou empresa que já o 
contratou.

ONDE SE   
CADASTRAR

Sala do Empreendedor: 
Administração Regional de 
Sobradinho - Quadra Central, 
Setor Administrativo, Lote A

Administração Regional de 
Sobradinho II - AR 13 - AE 01

Agência do Trabalhador de 
Sobradinho:
Quadra 8, AE 03

TRABALHO
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Há 28 anos criando leis e iniciativas que combatem o preconceito e promovem a igualdade. 
O preconceito e a discriminação são comportamentos que não só ferem a dignidade humana, como 
promovem a violência, a desigualdade e a injustiça. A Câmara Legislativa tem realizado diversas ações e 
adotado políticas capazes de proteger negros, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, 
LGBTIs, mulheres e outras parcelas da sociedade, igualmente vítimas de violência e discriminação. Mas, para 
que essas iniciativas tenham sucesso, é preciso contar com o seu apoio e a parceria de toda a sociedade. 
Defendemos os Direitos Humanos por inteiro: sem preconceitos, com todo respeito e de igual para igual.

EU QUERO

RESPEITO PELA

MINHA CULTURA.
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