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Editorial

Mais uma edição da Copa do Mun-
do em que não conseguimos alcançar 
o hexacampeonato. Para tristeza de 
milhões de brasileiros, a eliminação 
do Brasil na competição fez a espe-
ra do sonhado título se estender por 
mais quatro anos. Apesar do fim dos 
embates no campo do futebol, a es-
perança ainda continua, em 2018, no 
campo da política. 

A partir de agora, o brasileiro 
deixa a posição de torcedor para 
assumir a de técnico com a respon-
sabilidade de “escalar” os novos re-
presentantes do povo nos poderes 
Executivo e Legislativo. Para isso, 
precisarão conhecer a fundo cada 
um dos potenciais jogadores, enten-
dendo suas habilidades, trajetória e, 
principalmente, a conduta que o legi-
tima a representar os brasileiros. 

O campo da educação se mostra 
um dos mais complexos e desafia-
dores. Atualmente, temos um dos 
piores sistemas educacionais entre 
os considerados países emergentes. 

Segundo a Unesco, o Brasil é o 8° 
país do mundo em número de analfa-
betos, com 7,2 milhões de pessoas 
nessa condição. Aqui, 8,3% da popu-
lação não sabe ler, o que nos coloca 
abaixo de praticamente todos os pa-
íses da América Latina. 

Mesmo no DF, com apenas 1,08% 
de analfabetos, e com o sistema edu-
cacional pago pela União, ainda ve-
mos problemas comuns nas escolas 
como falta de infraestrutura,  déficit 
de professores e falta de segurança. 

Saindo de mais um grande ciclo 
de escândalos de corrupção, a po-
pulação demanda por novas formas 
de se fazer política e gerir a máquina 
pública. Nunca se falou tanto na ne-
cessidade de renovação.

No DF e em todo o país, espera-
-se uma melhoria profunda em edu-
cação, saúde e segurança, além de 
políticas que possam retomar o cres-
cimento, gerar empregos e renda e 
tirar o país da crise. 

Como ficou evidente na Copa da 
Fifa, não basta escalar um bom time 
para garantir a taça, mas é na escala-
ção – que faremos nas urnas - que co-
meçamos a solucionar os problemas 
do país e do Distrito Federal.

Precisamos olhar para frente e 
ter clareza em nossas escolhas para 
que possamos comemorar nossas vi-
tórias e encarar nossas derrotas de 
cabeça erguida e com dignidade. 

Que venha o hexa em 2022! Mas 
que ele não seja nossa única razão de 
comemoração!

Pra frente Brasil! Pra frente DF! 

Expediente

EM 2018, COPA ABARKA DE FUTSAL 
CHEGA À SUA DÉCIMA EDIÇÃO
MAIOR COMPETIÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, A COPA CONHECEU OS CAMPEÕES DE QUATRO 
CATEGORIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO

Com um total de 40 times e mais 
de 500 atletas inscritos, chegou ao fi-
nal a 10ª edição da Copa Abarka de 
Futsal, competição que reúne jovens 
de escolas públicas e particulares de 
Sobradinho, Planaltina e Paranoá. 
Com arquibancadas cheias, o ginásio 
de Sobradinho recebeu jovens de duas 
categorias no masculino e feminino 
para disputar as finais do torneio que 
começou no início de maio.

Além das categorias sub-16 e sub-
18, a competição conta com mais oi-
to categorias. O torneio mobiliza, ao 
longo do ano, mais de dois mil alu-
nos de escolas da região de Sobradi-
nho, Planaltina e Paranoá, chegando 
a ser considerada a maior competi-
ção escolar do Distrito Federal. De 
acordo com o idealizador do Projeto, 
Fábio Abarka, a competição vai mui-
to além do que uma simples prática 
esportiva. “ Somos um projeto social 
que a cidade abraçou. Hoje, mais de 
50 bolsas de estudos já foram ofereci-
das a estudantes da rede pública que 
se destacaram nos dez anos de reali-
zação da competição”, comenta.

Das quatro finais, duas foram de-
cididas pelas categorias sub-16 e sub-
18 feminino. De acordo com Fábio, 
“não existem muitas competições 
na modalidade hoje para essas me-
ninas, são muito raras. Mesmo com 
esse fator desfavorável, elas se esfor-
çam e apresentam um desempenho 
muito bom aqui no campeonato”, 
pontua.

Segundo Fábio, “as equipes do 
sub-16 feminino que foram às fi-
nais são formadas por meninas que 
desde o sub-12 jogam conosco. A 
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partir do momento que nós come-
çamos a fomentar os campeonatos, 
elas criaram esse espírito competiti-
vo, desenvolveram suas habilidades 
e hoje, sem sombra de dúvidas, são 
as melhores equipes da categoria na 
região”.

Para além do esporte como ativi-
dade recreativa, um dos objetivos da 
Copa Abarka é a formação educa-
cional dos atletas. O professor Beto 
Santos do CED 04, equipe campeã 
do sub-18, relata que levar os atle-
tas para a competição é um desafio. 
“Existe uma série de fatores que fa-
zem com que muitas atletas desis-
tam, e a Copa Abarka permite que a 
gente possa mostrar para os alunos 
que, mesmo com dificuldades, tudo 
que se deseja fazer é possível. Há vá-
rios anos, a gente vem participando 
e conseguindo desenvolver esse tra-
balho que é feito dentro e fora da 
escola”.

O professor se diz um pouco decep-
cionado com a falta de incentivo das 

autoridades públicas no tratamen-
to do esporte como uma atividade 
educativa. Beto explica que “Infeliz-
mente, nosso país e nossa cidade não 
investem no esporte como educação, 
apenas como atividade recreativa. E 
como a educação, o esporte é uma 
ferramenta poderosíssima. Por meio 
da prática do esporte se aprende a 
ganhar, perder, respeitar as pessoas 
e ser um cidadão”. 

O estudante Felipe, do CED 03A, 
de 15 anos, se diz muito animado em 
participar da Copa. “É a minha ter-
ceira participação na Copa Abarka. 
Eu sempre fico muito motivado em 
participar, não somente para apri-
morar minhas habilidades em qua-
dra, mas também pela experiência 
que a competição nos proporciona”, 
comemora. Felipe foi campeão pelo 
Sub-16, além de ganhar o prêmio de 
artilheiro da competição pela tercei-
ra vez seguida com 30 gols, sendo o 
maior artilheiro de todas as edições 
da Copa.

Participante do Clube UP 
tem descontos na 
Academia Saúde.com
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Como o senhor avalia 
o papel da educação pa-
ra a construção de uma 
sociedade melhor?

Está provado que só a edu-
cação consegue aumentar a 
produtividade de cada indi-
víduo e, consequentemente, 
aumentar a renda de acordo 
com o talento de cada um. A 
educação de qualidade pro-
porciona a riqueza do país, 
denominada de PIB per cap-
ta, que vem da produtivida-
de de cada um e depende da 
educação.

E se essa educação for boa 
para todos igualmente, as 
pessoas que a receberem e 
que a usarem de acordo com 
sua vocação, talento e persis-
tência, vão ter mais chances 
de participar da renda nacio-
nal. Não há outra solução. 
Esses dias estava conversan-
do com uma pessoa da Aus-
trália sobre educação e me 
questionei: Por que a Austrá-
lia deu certo? Porque, além 
de um país justo e civilizado, 
investiu muito em educação.

Qual sua opinião sobre 
o uso de novas tecnolo-
gias na educação?

São dois pontos a consi-
derar. Um é o uso da tecno-
logia na educação. O outro 
é a educação para o avanço 
científico e tecnológico. O 
mundo hoje tem o conheci-
mento como o principal ve-
tor da produção, do capital 
e instrumento de aumento 
da eficiência da economia. O 
conhecimento é o que faz um 
país ser rico. Quando o Bra-

EX-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E SENADOR DESDE 2003, CRISTOVAM BUARQUE É RECONHECIDO 
COMO UM DOS MAIORES DEFENSORES BRASILEIROS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E AVANÇO 
TECNOLÓGICO. EM ENTREVISTA, O SENADOR FALA UM POUCO SOBRE O PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO 
PAÍS, TRATANDO DE PONTOS SENSÍVEIS COMO ANALFABETISMO E A QUALIDADE DE ENSINO NO DF
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sil começou, nossa economia 
era baseada na terra para 
produção de cana, depois no 
ouro, nos braços dos escravos, 
e hoje na cabeça das pessoas 
que tem conhecimento. É pre-
ciso investir na escola para 
que os alunos gerem “rique-
za-conhecimento”. Será atra-
vés dela que as outras rique-
zas serão geradas. Hoje, uma 
escola só é agradável para 
jovens e crianças se ela usar 
as novas tecnologias. Celular 
tem que ser usado como um 
instrumento pedagógico, pois 
é muito mais atraente para 
as crianças do que o velho 
quadro negro.

O Brasil é o 8° país no 
mundo com mais anal-
fabetos. Quais caminhos 
devemos seguir para re-
solver esse problema?

São duas estratégias: uma 
é não esquecer que nós te-
mos dez milhões de adultos 
que não sabem reconhecer 
a bandeira brasileira. Nossa 
bandeira é uma das únicas 
no mundo que tem um texto 
escrito. Um analfabeto não 
sabe ler “Ordem e Progresso”. 
Então essa questão é um ca-
so de direito humano, de pa-
triotismo. Quem não sabe ler 
não sabe pegar um ônibus. 
Logo, precisamos de uma es-
tratégia que alfabetize todos 
os adultos desse país. 

Outra forma de agir para 
a erradicação do problema é 
através da alfabetização de 
crianças de até oito anos de 
idade. O problema do Bra-
sil é não fazer uma grande 
campanha contra o analfa-

betismo ao longo do tempo. 
Quando fui ministro, atuei 
tocando o programa “Bra-
sil Alfabetizado”, colocando 
três milhões de pessoas para 
aprender a ler e escrever. 

Enquanto não resolver-
mos o problema de ter escola 
para todos, não resolveremos 
o analfabetismo no país.

Qual sua opinião sobre 
a qualidade do ensino no 
Distrito Federal?

 Se você comparar com o 
resto do Brasil, estamos me-
lhores do que quase todos os 
estados. Mas isso não pode 
ser um consolo, por duas ra-
zões. Primeiro, porque o nível 
de qualidade da educação 
no Brasil é muito baixo. Em 
alguns estados, chega a ser 
semelhante aos piores países 
da África, então é uma com-
paração quase que inválida. 
Além de que o DF é a única 
unidade da federação brasi-
leira onde a educação é paga 
pelos brasileiros em conjun-
to, por meio da federalização. 
Aqui, a educação é paga pe-
la União. Nas outras regiões, 
essa tarefa é do estado e do 

município. Além disso, não 
somos os melhores. Talvez, 
já tenhamos sido há algum 
tempo atrás.

As universidades pú-
blicas vêm sofrendo uma 
grave crise orçamentá-
ria, com redução acen-
tuada de investimentos. 
O senhor concorda com 
essa política de corte de 
gastos?

O problema não é concor-
dar, mas saber se existe outra 
alternativa. O Brasil gastou 
demais com infraestrutura 
básica (pontes, estradas, hi-
drelétricas), salários altos pa-
ra algumas categorias como 
parlamentares e juízes, estou-
rando o orçamento. Quando 
se chega nessa situação, há 
duas alternativas que o Bra-
sil costuma usar. A primeira 
é a desvalorização da moeda 
para aumentar a inflação e 
evitar a retirada de recursos. 
A segunda alternativa são os 
cortes de gastos. Talvez, o erro 
aqui seja que nós universitá-
rios não estejamos nos mobi-
lizando o suficiente para que 
esses cortes sejam nos custos 
do Senado, da Câmara, do 
Judiciário, nos subsídios ex-
cessivos para empresários, e 
não na universidade.

Só que estamos tão acos-
tumamos em pedir dinheiro, 
sem dizer de onde tirar, que o 
dinheiro acabou. Está na ho-
ra de acordarmos e, antes de 
pedir, identificar com clareza 
de onde iremos tirar os inves-
timentos das universidades.

Recentemente, fiz um le-
vantamento identificando 

que com uma redução de 
0,6% dos gastos do Congres-
so, sem citar a justiça, já se-
ria suficiente para cobrir o 
dinheiro que o governo reti-
rou da educação para colo-
car na redução do preço do 
diesel, depois da greve dos 
caminhoneiros.

O senhor votou a favor 
da PEC 55 que congela 
gastos em serviços bási-
cos, como saúde e educa-
ção, por 20 anos. Não se-
ria um contrassenso com 
a sua trajetória política?

A PEC 55 não reduz gastos 
em nenhuma rubrica, muito 
menos em educação. Aliás, 
está escrito na PEC que a edu-
cação pode receber mais re-
cursos porque o FUNDEB não 
fica preso ao limite. O que a 
PEC 55 diz, e que eu votei a 
favor, é que não se pode gas-
tar mais do que se arrecada. 
Para poder driblar a conta, os 
governos e a elite brasileira 
faziam uma coisa chamada 
inflação. 

O que nós, defensores da 
educação, devemos fazer é lu-
tar por mais recursos, apon-
tando de onde vamos tirar 
esse dinheiro. Um bom lugar 
para retirar esse recurso é do 
Congresso e do Judiciário, du-
as instituições brasileiras que 
estão entre as mais caras do 
mundo. Outro ponto são as 
isenções fiscais para empre-
sários que têm que acabar. 
Como defensor da educação, 
tive que votar na PEC 55, 
pois, além de respeitar a arit-
mética, temos que dizer de 
onde vamos tirar o dinheiro.

SENADOR E EX-GOVERNADOR 
DO DF, CRISTOVAM BUARQUE

Não cobramos taxa de entrega
3702-2171 99323-8341
Drogaria Genérica

É PRECISO 
INVESTIR NA ESCOLA 
PARA QUE OS ALUNOS 
GEREM “RIQUEZA-
CONHECIMENTO". SERÁ 
ATRAVÉS DELA QUE 
AS OUTRAS RIQUEZAS 
SERÃO GERADAS.
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COMO ESTÁ  A EDUCAÇÃO   
DE SEUS FILHOS?
FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DAS CIDADES, A EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO NO 
BRASIL, PRECISA EVOLUIR MUITO PARA GARANTIR A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS MAIS PREPARADOS E CONSCIENTES SOBRE SEU PAPEL E 
RESPONSABILIDADES NA SOCIEDADE

Para o desenvolvimento 
de uma sociedade for-
te, a educação tem um 

papel fundamental na pre-
paração das novas gerações 
de profissionais, incremento 
da renda e formação de in-
divíduos com senso crítico 
necessário para a correta to-
mada de decisões. Mas, você 
já se perguntou como anda 
a qualidade da educação? O 
JNB fez essa pergunta para 
alunos, professores, pais e go-
verno e chegou à conclusão 
de que o Distrito Federal ain-

da tem que trabalhar muito 
para garantir uma educação, 
minimamente, razoável. 

Das metas estipuladas 
pelo Relatório do Plano Na-
cional de Educação 2018 
(PNE/2018), realizado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (INEP), 
do Ministério da Educação 
(MEC), o DF se mostrou abai-
xo da média em relação aos 
demais estados, principal-
mente quando se trata de 
educação infantil. 

Por parte da Secretaria 
de Estado de Educação do 
Distrito Federal “toda crian-
ça a partir dos quatro anos 
de idade tem direito à uma 
vaga nas unidades de educa-
ção infantil da rede pública 
de ensino”. Porém, a realida-
de de quem está na ponta é 
bem diferente.

Entre as crianças de 4 a 
5 anos, por exemplo, 100% 
delas deveria estar na escola 
até 2016, mas, 18,3% do pú-
blico mirim, cerca de 15.450 
crianças, não tiveram essa 

oportunidade. O índice da 
educação na primeira infân-
cia do DF somente superou o 
desempenho de estados como 
o Acre e o Amapá, ficando 
atrás das outras 24 unidades 
da Federação. 

Quando se trata de Ensino 
em Tempo Integral (ETI), os 
indicadores são ainda mais 
preocupantes. Enquanto em 
2014, o DF possuía 8,4% de 
suas escolas com disponibili-
dade para esse tipo de atendi-
mento escolar, em 2017 o ín-
dice caiu para 7,2%, aumen-

PARA
NO DF
EDUCAÇÃO

Universalizar  
até 2016, a 
educação infantil  
para crianças de 
4 a 5 anos

Ampliar oferta 
de educação 
para crianças
de 0 a 3 anos, 
até 2024

Garantir 
conclusão do 
Ensino 
Fundamental, aos 
16 anos, até 2024 

Erradicar o 
analfabetismo 
absoluto até 
2024
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em, no mínimo, 
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públicas, até 2024
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Universalizar a 
educação para 
estudantes de 6 
a 14 anos, 
até 2024
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EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANALFABETISMO

Condomínio Império dos Nobres - Condomínio RK
*Taxa de entrega não inclusa

PARCEIRO

Participante do Clube UP 

de benefícios tem  

descontos exclusivos no 

Colégio La Salle 

(61) 3387.8840

Quadra 14, Área Especial, 
Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF

tando ainda mais a distância 
em relação à meta projetada 
pelo PNE/2018 de, no míni-
mo, 50%. 

No ensino fundamen-
tal, a Secretaria afirma que 
atualmente todos os estu-
dantes que requereram vaga 
foram matriculados. Porém, 
o PNE/2018 constatou um 
excedente de quase 30% dos 
alunos, com idade até os 16 
anos, que não concluiu o en-
sino fundamental nas escolas 
do DF – o que representa cer-
ca de 15,5 mil jovens.
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Atualmente, de acordo 
com o SINPRO-DF, cerca de 
três mil vagas de professores 
estão em aberto na rede pú-
blica de ensino. O sindica-
to explica, no entanto, que 
“esse número não é exato 
porque estamos levando em 
consideração apenas as va-
gas surgidas em razão de 
aposentadorias, que tem si-
do uma média de 1.400 por 
ano desde 2015”. 

O SINPRO explica que a 
proposição da Reforma da 
Previdência, em 2016, a si-
tuação piorou ainda mais. 
“Quando o governo federal 
pôs em curso a Reforma da 
Previdência, os professores 
anteciparam seus pedidos 
de aposentadoria com o te-
mor de perderem direitos 
conquistados”, alerta.

A violência em sala de au-

CONTRADIÇÕES DO ENSINO MÉDIO

DÉFICIT DE PROFESSORES

la também tem contribuído 
para a evasão dos educado-
res. A falta de segurança nas 
escolas ameaça professores e 
alunos. Um professor da re-
de pública que não quis se 
identificar afirmou que so-
fre ameaças “diariamente”.     

De acordo com o profissional 
“em sua maioria são verbais, 
mas já houve casos de agres-

Se por um lado, o Gover-
no trabalha para reduzir os 
índices de reprovação e de 
abandono escolar no ensino 
médio, com a ampliação da 
oferta de educação em tem-
po integral, por outro há 
contradições que colocam 
em dúvida a capacidade de 
atendimento por parte das 
escolas do DF. 

Nas RA’s de Sobradinho 
I e II, por exemplo, não há 
nenhuma escola de ensino 
médio que atenda aos jovens 
em período integral. Das 38 
unidades escolares creden-
ciadas na rede pública de 
ensino, dez são voltadas pa-
ra o ensino infantil, 22 para 
o ensino fundamental e ape-
nas quatro estabelecimentos 
da rede pública recebem os 
jovens do ensino médio. 

Ou seja, com 18 escolas 
a menos do que o ensino 
fundamental, como atender 
minimamente aos estudan-
tes sem que haja abandono 
ou migração para unidades 
educacionais de outras RA’s?

sões físicas”, relata.
Para tentar coibir esse tipo 

de ameaça, a Câmara Legis-
lativa do DF (CLDF) aprovou 
leis com o objetivo de coibir 
a violência no interior das 
escolas públicas do DF, co-
mo a Lei 5.835 de 2014. A 

lei cria a “área escolar de 
segurança”, estabelecendo 
uma série de obrigações do 
governo para garantir a in-
tegridade física de alunos e 
professores, além do bom 
funcionamento da ativida-
de escolar.

Entre as principais exi-
gências estão a instalação 
de câmeras de segurança, 
pavimentação de ruas pró-
ximas da unidade escolar, 
reforço da ação policial e 

aumento da fiscalização co-
mercial próxima dos estabe-
lecimentos de ensino.
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No caso do Centro Educa-
cional de Ensino Médio 1 de 
Sobradinho, segundo pais da 
região, a demanda de ma-
trícula continua a superar o 
número de vagas oferecidas. 
“Todo ano quem quer matri-
cular o filho na escola tem 
de enfrentar filas sem a ga-
rantia de conseguir, tendo às 
vezes que dormir na porta da 
escola”, relata Arlete Medei-
ros, mãe de um filho de 16 
anos que estuda no colégio. 

Para quem consegue a 
matrícula, as perspectivas 
em relação ao ensino médio 
melhoram consideravelmen-
te. Bianca Romana, de 17 
anos, é aluna do Centro de 
Educacional 4, em Sobradi-
nho II. A estudante do 2° ano 
do ensino médio afirma que 
“nos dois anos que estudei 
no CED, as condições sempre 
foram boas e, recentemente, 
disponibilizaram até uma 
sala de informática para es-
tudarmos”, relata a aluna. 

A estudante, que pre-
tende cursar a faculdade de 

Direito, tem consciência da 
importância do bom espaço 
escolar para sua formação. 
“Os professores são ótimos 
e sempre que precisamos 
de ajuda também podemos 
contar com a equipe gestora 
do colégio” pontua.

Segundo os dados do Go-
verno do Distrito Federal 
(GDF), foram repassados 
neste ano às Administrações 
Regionais de Sobradinho I e 
II, na área de educação, cer-
ca de R$ 5,6 milhões através 
do Programa de Descentra-
lização Administrativa e Fi-
nanceira (PDAF). Os recur-
sos, afirma a Secretaria de 
Estado de Educação, “podem 
ser usados para diversas fi-
nalidades, como manuten-
ção, serviços de telefonia ou 
internet, aquisição de recur-
sos materiais, etc”.

Por outro lado, o Sindica-
to dos Professores do Distrito 
Federal (SINPRO-DF) afirma 
que a situação é crítica. De 
acordo com a assessoria do 
Sindicato “Poucas escolas re-
cebem recursos financeiros 
suficientes para se organiza-
rem, em cada semestre, que 
possibilitem o oferecimento 
de ambientes apropriados 
para a prática do magisté-
rio”. O SINPRO-DF salienta 
que esses problemas incidem 
diretamente na qualidade de 
ensino e na atuação do pro-
fessor. “Quando a situação 
física das unidades escola-
res não é boa para professo-
res, também não o são para 
os estudantes”, lamenta o 
sindicato.

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA 
TRANSFORMAÇÃO DO SER HUMANO
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JNB -  Qual a importância da educação de qualidade 
na formação moral e profissional de uma pessoa?

OF: O desenvolvimento de uma nação passa por uma 
educação de qualidade, tanto na formação de profissio-
nais habilitados e competentes quanto na formação ética 
e moral dos cidadãos. Os países que priorizaram a educa-
ção de excelência são exemplos que podem e devem ser 
seguidos.

Como as novas tecnologias devem ser trabalhadas na 
educação?

Frente ao desenvolvimento científico, a tecnologia 
passa a ter um papel imprescindível nos processos educa-
tivos. E quando se fala em novas tecnologias, não se trata 
apenas de aspectos ligados à computação e eletrônica. 
As novas tecnologias resgatam também saberes como 
sustentabilidade, proteção ambiental, relações interpes-
soais concretas (e não virtuais), inclusão escolar e social. 
O Colégio La Salle Sobradinho traz para a sala de aula as 
mais modernas tecnologias, como computação e robóti-
ca, por exemplo, através de parcerias com as maiores em-
presas do mundo. O Google For Education é um exemplo 
concreto disso.

Que valores devem ser incentivados na educação?

O slogan que move a Rede La Salle é "valores que unem, 
ideias que transformam". Essa é a proposta educacional 
dos lassalistas em todos os 80 países onde atuamos. Cen-
trado em valores éticos e de solidariedade, a educação 
proposta - moderna, tecnológica, dinâmica, participativa - 
busca formar uma geração capaz de transformar o mundo, 
construindo uma sociedade mais justa e fraterna.

Como o senhor avalia a situação educacional local?

Sobradinho tem o privilégio de ter boas escolas, o que 
permite aos pais buscarem aquela que venha ao encontro 
de sua visão de mundo e projetos de vida. Acredito que 
nossa cidade e a Saída Norte poderão tornar-se, em mé-
dio prazo, referências educacionais dentro do Distrito Fe-
deral. Nesse sentido, o Colégio La Salle Sobradinho busca 
ser uma referência, oferecendo uma educação de excelên-
cia, tanto no aspecto técnico e tecnológico quanto na for-
mação e consolidação de uma cidadania comprometida e 
participante do futuro do país.

Diferenças a parte, tanto a educação pública quan-
to a privada têm a responsabilidade de promover a 
transformação das pessoas em cidadãos responsáveis 
e atuantes. 

Omero de Freitas, diretor do colégio La Salle de So-
bradinho, fala sobre sua percepção  a respeito da edu-
cação de hoje e do futuro.

DESDE 2015,
HÁ UMA MÉDIA DE

APOSENTADORIAS DE
PROFESSORES POR ANO

1.400
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SEGURANÇA

NÚMERO DE HOMICÍDIOS DE 
JOVENS AUMENTA EM 7,1% NO DF
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Está cada vez mais pe-
rigoso ser jovem no Distri-
to Federal. De acordo com 
o Atlas da Violência 2018, 
elaborado pelo Ipea e pelo 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), em 
2016, 409 pessoas de 15 a 
29 anos foram mortas no 
DF. Em 2015, foram 389 
– um aumento de 7,1%. 
Já em todo o território na-
cional, o acréscimo foi um 
pouco maior: 7,4%. Pulou 
de 31.264 para 33.590.

Nesta mesma faixa etá-
ria, a taxa de homens mor-
tos por 100 mil habitantes, 

em 2016, foi de 95,3. Já em 
2015 foi de 91,7, uma di-
ferença de 4% de um perí-
odo para o outro. Porém, 
foi ainda menor que a ta-
xa brasileira para o índi-
ce, que sofreu um aumento 
de 8%. Saiu de 113,6 para 
122,6. Apesar de em menor 
número, os assassinatos de 
mulheres também aumen-
taram, tanto no DF, quan-
to no Brasil: saiu de 58 no 
DF, e 4.621 no Brasil, em 
2015, para 64 na capital, e 
4.645 nacionalmente. Um 
acréscimo de 10,3% e 0,5%, 
respectivamente.

Na edição deste ano, o 
Atlas da Violência alcan-
çou, nacionalmente, a mar-
ca histórica de 62.517 ho-
micídios – uma taxa de 30,3 
mortes para cada 100 mil 
habitantes. O índice é 30 
vezes maior que o do con-
tinente europeu. Essa foi a 
causa de óbito de 56,5% de 
homens entre 15 e 19 anos. 
Já quando fatores raciais 
são adicionados, é possível 
perceber o aumento de mor-
tes violentas de pessoas ne-
gras em todo o País.

Para o presidente do 
Conselho Administrativo do 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, Cássio Thyo-
ne, todos esses dados, tanto 
os locais como os nacionais, 
seguem uma tendência de 
crescimento dos últimos 
anos e ocorrem por diversos 
motivos. “A melhor forma 
de interpretar esse aumen-
to é admitir  a falência das 
políticas públicas voltadas 
para a prevenção da violên-
cia. Há ausência do Estado. 
Os números são um alerta 
para a sociedade”, pontua.

A melhora, para o espe-
cialista, não virá da noite 
para o dia, mas ele diz que é 
necessário pensar em políti-
cas de Estado, e não somen-
te de Governo, tanto de cur-
to quanto de longo prazo. 
Seriam necessários recursos 

EDIÇÃO 2018 DO ATLAS DA VIOLÊNCIA APONTA CRESCIMENTO NO NÚMERO DE MORTES DE PESSOAS ENTRE 15 E 29 
ANOS. O DOCUMENTO FOI PRODUZIDO PELO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA COM OS DADOS DE TODOS 
OS ESTADOS DO PAÍS

P Ã E S  E  C O N V E N I Ê N C I A

C o n d o m í n i o  V i v e n d a s  L a g o  A z u l
G r a n d e  C o l o r a d o

T e l e f o n e :  6 1  3 5 9 5 - 1 2 3 8

A  C A D A

1 0  P I Z Z A S

v o c e  g a n h a

1  p i z z a

1  r e f r i

P a r c e i r o  C l u b e U P
t e m  o f e r t a s

e s p e c i a i s

PARCEIRO

Não cobramos 
taxa de 
entrega

3702-2171

Drogaria Genérica

99323-8341

PARTICIPANTE DO CLUBE UP 
TEM DESCONTOS 

ESPECIAIS NA DROGARIA GENÉRICA

10%
DE DESCONTO
para compras
feitas na loja

5%
DE DESCONTO

para os pedidos
feitos por
telefone

PARCEIRO

SUSTENTABILIDADE

EM FOCO

Com mais de 500 
hectares, a Área de 
Proteção Ambiental 
do Planalto Central 
(APAPC) está passan-
do por um amplo 
processo de sinaliza-
ção para delimitar, 
demarcar, divulgar e 
conscientizar a popu-
lação sobre sua exis-
tência e importância. 

O projeto prevê a 
instalação de mil 
placas, até 2021, e 
conta com a operacio-
nalização do ICMBio e 
apoio da Urbanizadora 
Paranoazinho que, 
como compensação 
ambiental pela regula-
rização do Setor Boa 
Vista, destinará R$ 
240 mil para a ação. 

Em decorrência de 
seu porte e importân-
cia ecológica, a APAPC 
serve de base para a 
captação de dados e 
estudos que já identi-
ficaram na região mais 
de 132 espécies de 
répteis e anfíbios, 114 
mamíferos e 366 e 
aves.

e uma boa gestão para que 
as mudanças cheguem às 
próximas gerações. Cássio 
alerta que “todos somos res-
ponsáveis por esses jovens. 
Em especial, em um ano 
eleitoral. Eles não podem 
ficar sem uma boa educa-
ção ou perspectiva”, ataca 
o especialista.

O subsecretário de Ges-
tão da informação da Secre-
taria de Segurança, Marcelo 
Durante, garante que o Go-
verno de Brasília já perce-
beu a gravidade desses da-
dos. Ele ressalta que a pasta 
criou programas como o 
Viva Brasília que busca mi-
nimizar o impacto da vio-
lência nas escolas públicas 
da capital. Segundo ele, na 
comparação entre 2016 e 
2017, na faixa etária entre 
18 e 29 anos, ocorreu uma 
redução de 18% nos homicí-
dios. Já para as pessoas com 
até 17 anos, a queda foi de 
37%.

“O jovem é tanto vítima 
quanto autor da violência. 
Temos que dar oportunida-
des de vida e alternativas 
para que ele seja incluído 
socialmente”, afirma Du-
rante. Ele garante que es-
se trabalho de inclusão e 
de aproximação com esses 
jovens vai continuar para 
que as mudanças sejam vis-
tas no futuro.

Jovens negros são as principais vítimas e estão em situação de maior 
vulnerabilidade à violência no Brasil.
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SUSTENTABILIDADE

ENERGIA SOLAR PARA CONDOMÍNIOS 
DA SAÍDA NORTE DO DISTRITO FEDERAL

Quanto custa ao meio 
ambiente a substituição de 
uma área de Cerrado por 
uma indústria, um loteamen-
to ou qualquer outro em-
preendimento? Pela regra 
oficial, utilizada em todos os 
licenciamentos ambientais 
do DF, custa sempre a mes-
ma coisa, não importando 
se a área desmatada tinha 
alguma relevância ambiental 
ou não. 

Esse cálculo ocorre du-
rante a apuração da chama-
da Compensação Florestal, 
um instrumento jurídico 
utilizado para se exigir do 
empreendedor a reposição 
pelas perdas ambientais de-
correntes da conversão de 
ambientes nativos em áreas 
urbanas, industriais, minerá-
rias, agrícolas etc.

Aqui no DF, a Compensa-
ção Florestal foi regulamen-
tada em 1993 e, um quarto 
de século depois, chegou 
a hora de atualizá-la. Isto 
porque o decreto atual não 
diferencia, por exemplo, se 
a área desmatada estava na 
bacia hidrográfica do Desco-
berto, nossa principal fonte 
de água, ou na bacia do Ma-
ranhão. Ou ainda se está in-
terrompendo uma área que 
serve de abrigo e corredor 
para a fauna ou se é um mero 
fragmento de vegetação iso-
lado na paisagem.

Nem todo desmatamen-
to tem o mesmo custo, mas 
aqui em Brasília a compensa-
ção florestal exigida é sem-
pre o plantio de trinta mudas 
para cada árvore derrubada. 
Simples assim.

Ao utilizar essa métrica, 
respectivamente, o decreto 
desconsidera ecossistemas 
importantíssimos do Cerra-
do onde a densidade de árvo-
res é baixíssima. Sem contar 
que ao ignorar os atributos 
ambientais do local onde 
ocorreu o desmatamento, a 
regra perde a oportunidade 
de incentivar o empreende-
dor a instalar seu empre-
endimento em locais que 
tragam menos prejuízos à 

Compensar Cerrado 
compensa
por Alexandre Sampaio, 
Daniel Luís Vieira, Raul Telles 
e Ricardo Birmann

Artigo produzido, no âmbito da campanha “Compensa Cerrado”, 
por Alexandre Sampaio, analista ambiental do CBC/ICMBio; Daniel 
Luís Vieira, pesquisador da Embrapa; Raul Telles, ex-chefe do Dep. 
Jurídico da SEMARH; e Ricardo Birmann, diretor-presidente da 
Urbanizadora Paranoazinho. 

FINANCIADA EM ATÉ 10 ANOS, SOLUÇÃO DE ENERGIA SOLAR PROMETE REDUÇÃO DE 
95% NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JÁ NO PRIMEIRO MÊS DE FUNCIONAMENTO

OPINIÃO

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

sociedade ou a compensá-lo 
em locais de maior potencial 
ambiental. 

Como se isso já não bas-
tasse, o método de compen-
sação pelo plantio extensivo 
de mudas maduras e seu 
acompanhamento por dois 
anos, é extremamente caro 
e ineficiente (cerca de 80% 
dos plantios fracassam após 
o prazo de monitoramento).

Em meio a esse cenário 
problemático, uma propos-
ta de atualização da regula-
mentação da compensação 
florestal, contemplando me-
canismos mais modernos, 
eficazes em relação ao meio 
ambiente e eficientes em re-
lação ao custo, está pronta, 
e só aguarda a assinatura do 
Governador Rodrigo Rollem-
berg.

A iniciativa partiu da 
“Aliança Cerrado”, um gru-
po interinstitucional que 
aglomera órgãos públicos, 
academia, organizações da 
sociedade civil e do setor 
produtivo e que, ao longo de 
dois anos, trabalhou na cria-
ção de um novo mecanismo 
de compensação.

Lastreado num trabalho 
de mapeamento do terri-
tório, a partir de sua rele-
vância hídrica e ambiental, 
o novo decreto estabelece 
um enorme leque de meca-
nismos de compensação, 
que vão desde a proteção 
de áreas que poderiam ser, 
por lei, desmatadas, até à 
semeadura de áreas exten-
sas, permitindo uma rege-
neração natural do ambien-
te com grande variedade de 
espécies, com maior efetivi-
dade ecológica e a um custo 
por hectare menor que o 
atual. 

Ao criar um modelo am-
bientalmente mais eficaz e 
economicamente mais bara-
to, a minuta do novo decreto 
estabelece uma relação de 
ganha-ganha, onde a vitória 
da sociedade é a vitória do 
empreendedor e é a vitória 
do Cerrado. 

Assina Rollemberg!

A Urbanizadora Parano-
azinho (UP), proprietária da 
região onde encontram-se 
mais de 50 condomínios ho-
rizontais, na saída norte do 
DF, acaba de lançar uma so-
lução, denominada UP Solar, 
para viabilizar a instalação 
de energia fotovoltaica nos 
condomínios em processo 
de regularização fundiária. 
A iniciativa foi apresentada 
aos moradores do Morada 
dos Nobres, no início deste 
mês, com o propósito de tor-
nar o condomínio um mode-
lo na produção de energia 
limpa no Distrito Federal. 

Para viabilizar o projeto, 
a UP firmou convênio com 
empresas do ramo de ener-
gia solar, a EcoEnerg e a PV 
Tech do Brasil. De acordo 
com Ricardo Birmann, presi-
dente da UP, a empresa in-
centiva a sustentabilidade, 
por meio do uso de energias 
renováveis, por fazer parte 
do modelo de desenvolvi-
mento que propõe para a 
região do Colorado-Sobradi-
nho. “Na realização de nos-
sos projetos, sempre preza-
mos pela sustentabilidade, e 
na questão da regularização 
fundiária não poderia ser di-
ferente”, afirma. 

A iniciativa beneficia os 
condomínios da região por 
meio do oferecimento de 
condições especiais de pa-
gamento, financiamento em 
até 10 anos – a uma taxa 
de 1,14% ao mês, e descon-
tos exclusivos aos moradores 
de condomínios que tenham 
optado pela regularização 
fundiária. 

Deuselita Martins, síndi-
ca do condomínio Morada 
dos Nobres, avalia que os 

moradores ficaram muito 
interessados na implantação 
do modelo. Ela conta que já 
havia pesquisado sobre so-
luções de energia solar em 
outros momentos, mas o pre-
ço de instalação sempre foi 
uma das principais barreiras 
para a sua aquisição. “Fi-
nanceiramente, eu achava 
inviável. Porém, agora com 
o projeto UP Solar percebo 
que o preço ficou bem mais 
acessível. A viabilidade eco-
nômica para instalação do 
serviço e a economia gerada 
são bem claras e atraentes 
na proposta”, comemora.

A economia é um dos 
principais atrativos para im-
plantação do projeto, pois 
já no primeiro mês de fun-
cionamento pode gerar uma 
redução de até 95% na con-
ta de luz da concessionária 
da rede elétrica. Outro fator 
importante é a durabilidade 
que os produtos oferecem. 

“A garantia das placas é de 
25 anos. Mas a vida útil des-
ses aparelhos pode durar até 
cinco décadas”, afirma Pau-
lo Lopes, Diretor Executivo 
da EcoEnerg.

Saulo Lino, CEO da PV Te-
ch, afirmou estar animado 
com a receptividade dos mo-
radores. “Já participei de vá-
rias reuniões como essa, mas 
é a primeira vez que finalizo 
uma apresentação com tan-
tos interessados”. De acordo 
com o empresário, “a solu-
ção vai trazer uma melhora 
substancial na qualidade da 
energia oferecida nos condo-
mínios, evitando oscilações 
comuns na rede elétrica lo-
cal”, salienta.

Justamente as oscilações 
de energia, também co-
nhecidas como “picos”, são 
consideradas um dos gran-
des problemas na região, 
como relata o morador Ro-
berto Cavalcante. “A nossa 
energia atualmente é muito 
ruim, inclusive os picos que 
acontecem na rede elétrica 
local danificam os transfor-
madores e cabos da rede. No 
último ano, perdi mais de 
seis aparelhos em casa por 
conta dessas oscilações”, 
reclama.

O morador Ronaldo Bar-
ros destaca os benefícios pa-
ra o meio ambiente e para 
o bolso. “Além de se tratar 
de uma solução sustentável 
para a geração de energia, 
também é uma alternativa 
economicamente saudável”, 
elogia.

Para saber mais sobre 
o UP Solar e solicitar uma 
visita técnica, os interessa-
dos deverão acessar o site:                 
www.upsa.com.br/upsolar

FINANCEIRAMENTE, 
EU ACHAVA INVIÁVEL. 
PORÉM, AGORA COM 
O PROJETO UP SOLAR 
PERCEBO QUE O 
PREÇO FICOU BEM 
MAIS ACESSÍVEL. 
A VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA 
INSTALAÇÃO DO 
SERVIÇO E A ECONOMIA 
GERADA SÃO BEM 
CLARAS E ATRAENTES 
NA PROPOSTA
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ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

Sucesso nas décadas de 70 
e 80, o movimento Charme 
representou um marco na po-
pularização da cultura Soul e 
no movimento cultural ur-
bano brasileiro. Mesmo após 
tanto tempo de seu sucesso 
no Brasil, iniciativas podem 
ser encontradas em várias ci-
dades do País. No Distrito Fe-
deral, o movimento ganhou 
força em escolas de Sobradi-
nho II, transformando-se em 
uma atividade também pra-
ticada pelos millenials (termo 
usado para categorizar os in-
divíduos que nasceram entre 
1980 e 2000).

O responsável por esse 
acontecimento é o professor 
de educação física do Centro 
Educacional 4 (CED 4), Beto 
Santos. Beto explica que a 
ideia de popularizar o Char-
me veio através do movimen-
to Flash Back Brasiliense, do 
qual era um dos organizado-
res. O professor relata que “o 

Charme era um tipo de dan-
ça muito famosa antigamen-
te, mas que perdeu um pouco 
de força com a popularização 
de novos ritmos. ”

A ideia de criar o grupo 
de dança em escolas, foi in-
cialmente despretensiosa. 
“Há alguns anos, a diretoria 
solicitou aos professores que 
realizassem oficinas de temas 
variados com os alunos. Lo-
go, pensei em fazer uma ofi-
cina de Charme com objetivo 
de apresentar os estilos aos 
alunos”, conta.

A atividade fez sucesso e 
foi se repetindo anualmente 
na escola, chegando a contar 
com aproximadamente 100 
alunos participantes. “No 
sexto ano da oficina, o diretor 
do CED 4 veio me avisar que 
teria que limitar as vagas, 
pois os alunos não estavam 
se inscrevendo nas outras ati-
vidades por conta do Char-
me”, aponta o professor. 

Foi a partir daí que o Gru-
po de Dança Soul Charme 
surgiu, reunindo alunos da 
escola. Beto avalia as aulas 
de charme (que acontecem 
aos sábados e em dias espo-
rádicos durante a semana) 
como atividade de ação so-
cial na vida dos jovens. “Es-
ses adolescentes muitas vezes 
vivem em uma situação de 
vulnerabilidade, sem acesso 
à cultura ou a qualquer ou-
tra atividade lúdica. Nosso 
projeto não ensina apenas o 
Charme, mas também auxi-
lia esses jovens a solucionar 
problemas enfrentados no 
âmbito familiar ou social. 
Pode-se dizer que mediamos 
conflitos através da dança”, 
pontua.

Beto tem vontade de ex-
pandir o projeto para outras 
localidades, e realizá-lo em 
locais públicos como praças. 
Porém, a falta de incenti-
vos e as barreiras burocrá-
ticas do governo dificultam 
a realização da vontade do 
professor. “Tentei realizar 
as aulas de Charme nas 
praças aqui de Sobradinho, 
mas a Administração se dis-
se impossibilitada de nos 
oferecer uma tomada para 
ligar os aparelhos de som”, 
lamenta.
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 ESTÁ PRÓXIMA

 FALTA MUITO POUCO. SAIBA OS PRÓXIMOS PASSOS:

Não fique de fora dessa grande 
oportunidade de regularizar o seu lote. 

Você, morador do 
Contagem III, está a um 
passo da tão sonhada 
escritura do seu lar. 

Aprovação 
final pelo 
governo*

Registro dos 
parcelamentos em 
cartório de imóveis
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matrícula de 

cada lote
Assinatura e 
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Setor
Contagem III

Recanto dos Nobres

Vivendas Campestre

Vivendas da Serra

Jardim Ipanema

Vivendas Paraíso

Chácara Paraíso

Residencial Ipês

Fraternidade

Meus Sonhos

Jardim América

Sol Nascente

Caravelo

Residencial Novo Horizonte

Chácara São Jorge

Halley

Vivendas Rural Alvorada

*Aprovação pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e assinatura do Decreto Governamental

@grupo_de_danca_soul_charme
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GRUPO NO INSTAGRAM


