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REDE SARAH
TÃO EFICIENTE QUE NEM

PARECE HOSPITAL PÚBLICO
ATENDIMENTO, METAS, 

RESULTADOS E RIGOR TÉCNICO 
FAZEM DA REDE SARAH UMA 

REFERÊNCIA INTERNACIONAL E 
UM MODELO A SER SEGUIDO. 
EM ENTREVISTA, A DIRETORA 

LÚCIA WILLADINO RELATA O 
DESAFIO DE GERIR NOVE 

HOSPITAIS PÚBLICOS, 
COM UM ÍNDICE DE 

SATISFAÇÃO DE 99%.

Página 3

A AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 
APONTA ERROS GRAVES NO 
DECRETO LEGISLATIVO DA 
CLDF COMO GERAÇÃO DE 
INSEGURANÇA JURÍDICA AOS 
MORADORES, VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E 
DESVIO DE PODER.  
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"DESREGULARIZAÇÃO" DO CONDOMÍNIO SOLAR 
DE ATHENAS É INCONSTITUCIONAL, DIZ MPDFT
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Editorial
Parece um Déjà Vu. De quatro em 

quatro anos, o brasileiro tem a per-
cepção que passou pelas mesmas 
experiências do passado. Vivemos 
em um ciclo de expectativas por dias 
melhores, por uma educação eficien-
te, atendimento médico digno, segu-
rança efetiva, além de representan-
tes políticos que pensem além de 
seus interesses ou de seus partidos. 

Mas o ciclo não se rompe. A con-
fiança depositada por meio do voto e 
os altos impostos que pagamos com 
muito custo não são suficientes para 
gerar serviços públicos de qualidade, 
segurança jurídica, ética na política e 
competência na gestão.  

Na educação,  o último relatório 
da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, cons-
tatou que mais da metade dos brasi-
leiros, entre 25 e 64 anos, não conclu-
íram o Ensino Médio e 17%, sequer, 
concluíram o Ensino Fundamental. 

Nossa saúde permanece em es-
tado crítico. O Brasil é um dos países 
que menos investe no setor: 490 
dólares/habitante, em 2012. Já os 
nossos vizinhos, Argentina e Chile, 
investiram, no mesmo ano, 700 e 
550 dólares, respectivamente. Fato 
que reflete na percepção do brasilei-
ro, quando 55% da população avalia 
nossa saúde pública como ruim ou 
péssima – segundo o Datafolha.

Quando o assunto é segurança, 
não se fala que nos últimos 11 anos 
morreram mais pessoas no Brasil do 
que no conflito da Síria. Os gestores 
públicos falam apenas que a “percep-
ção de segurança” melhorou – talvez 
porque a violência tenha se tornado 
parte de nosso cotidiano. 

É muito simples entender o que a 
população quer. Porém, é muito mais 
fácil se fazer de desentendido, uma 
vez que 79% dos brasileiros esque-
ceram em quem votou, no Congresso 
Nacional, na eleição de 2014.

Não há caminho fácil ou rápido. 
Porém, para mudarmos o cenário, 
precisamos parar de esperar, de re-
clamar e de esquecer de quem deve-
mos cobrar essa transformação. 

Tentando contribuir com um voto 
consciente dos eleitores da Saída 
Norte do DF, o Jornal Nosso Bairro 
realizará um debate entre os candi-
datos a Deputado Distrital da região.

Mas nosso trabalho não se en-
cerra nas eleições. Iremos cobrir de 
perto a atuação da Câmara e do Go-
verno ao longo do próximo manda-
to, para que você esteja totalmente 
informado a respeito do que estão 
fazendo ou deixando de fazer por 
nossa região. 

Expediente

CONPLAN APROVA REGULARIZAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS DO CONTAGEM
CONDOMÍNIOS AGUARDAM A ASSINATURA DO DECRETO DE REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO 
PODER EXECUTIVO. A EXPECTATIVA É QUE A MEDIDA SAIA NOS PRÓXIMOS MESES.

Cerca de 1500 moradores de qua-
tro condomínios do setor Contagem, 
em Sobradinho II, estão a um pas-
so de conquistar a escritura de seus 
lares. Em reunião realizada pelo 
Conselho de Planejamento Urbano 
do Distrito Federal (CONPLAN), os 
processos de regularização dos con-
domínios Fraternidade, Jardim Ipa-
nema, Residencial Ipês e Vivendas 
Rural Alvorada foram aprovados 
pelos conselheiros, seguindo para 
emissão de Decreto Governamental.

Sob a relatoria da União dos con-
domínios Horizontais do DF (UNI-
CA-DF) e da Secretaria de Obras 
de Distrito Federal, os quatros par-
celamentos foram aprovados pelo 
Conselho. De acordo com o conse-
lheiro Antônio Morais, um dos re-
presentantes da sociedade civil, “o 
CONPLAN estará sempre ao lado 
daqueles que pretendem a regulari-
zação. É dever desse Conselho agili-
zar processos como estes, onde a co-
munidade aguarda por suas escritu-
ras”. A ação faz parte do processo de 
regularização do setor Contagem 3, 
que conta ainda com outros 12 con-
domínios que deverão ser votados 
pelo Conselho nos próximos meses.

Morador do Jardim Ipanema há 
mais de 25 anos, o síndico Thomas 
Nolte se diz aliviado com a aprova-
ção. “Fico com o sentimento de le-
veza. Moro no Ipanema desde 1992 
e desde então temos lutado pela re-
gularização. Com a UP à frente do 
processo, chegamos à conclusão de 
que seria uma saída mais segura e 
menos custosa, logo que a empresa 

Jornal Nosso Bairro
Realização: Urbanizadora Paranoazinho
SCS Quadra 7 – Bloco A – Edifício Torre Pátio Brasil – Salas 1221/1223 
Telefone: (61) 3226-6000
Críticas, dúvidas, sugestões de pauta e anúncios:  
contato@jornalnossobairro.com
Whatsapp: (61) 98256-7971

Editor chefe e jornalista responsável: 
Márcio Caetano Setúbal Alves - Reg Prof. 4904/DF

Reportagem:  Lucas Dantas                                                    

Diagramação: Fernando Santana

Fotos: Jornal Nosso Bairro                                        

Charge: Shirley Santos

Tiragem: 20 mil exemplares                          

Impressão: iGráfica

O que diferencia os 
hospitais da Rede SA-
RAH dos demais hospi-
tais públicos do país?

Inicialmente, é impor-
tante ressaltar que trabalha-
mos fundamentados na filo-
sofia humanista, de forma 
interdisciplinar e com base 
em evidências científicas.

Alguns elementos nos 
diferenciam dos outros hos-
pitais e garantem a quali-
dade dos serviços: a dedi-
cação exclusiva de todos os 
profissionais e a não tercei-
rização de serviços. No trei-
namento inicial, o auxiliar 
de higiene, por exemplo, vê 
as bactérias no microscópio, 
aprende como agir para evi-
tar transmissão de infecção 
e, com a participação de to-
dos, temos um dos menores 
índices de infecção hospita-
lar do mundo.

Todos os atendimentos 
são públicos e os recursos 
financeiros vêm exclusi-
vamente do orçamento da 
União. Para garantir o re-
cebimento, precisamos de-
monstrar o cumprimento de 
metas. Assim, não recebe-
mos por procedimento rea-
lizado e sim pela análise de 
nossos resultados. 

Em relação à sociedade, 
além de atendimentos médi-
cos e de reabilitação, ofere-
cemos também programas 
educacionais. Recebemos 
por ano, em média, 11 mil 
profissionais e estudantes de 
outras instituições. 

Quais os principais 
desafios para gerir a Re-
de SARAH?

Manter a qualidade e 
excelência em todas as nos-
sas unidades, garantir que 
o usuário receba o mesmo 
nível de atenção em qual-
quer um dos nossos hospi-
tais.  Sabemos que os nossos 
resultados vêm se manten-
do com alto nível de exce-
lência, mas o maior desafio 
é melhorá-los. Não se pode 
achar que já se atingiu um 
padrão bom, que já venceu, 

EM 2017, A REDE SARAH ATENDEU A 1 MILHÃO E 665 MIL PESSOAS, COM ALTO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 
(98,8%). É COMPOSTA POR NOVE HOSPITAIS LOCALIZADOS EM: BRASÍLIA (DUAS UNIDADES), SALVADOR, SÃO 
LUÍS, FORTALEZA, BELO HORIZONTE, BELÉM , MACAPÁ E RIO DE JANEIRO
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sempre existem processos a 
melhorar e  novos conhe-
cimentos para adquirir e 
compartilhar.

Com a grande velocida-
de do desenvolvimento da 
ciência também é funda-
mental manter a atualiza-
ção científica por meio da 
qualificação constante das 
equipes para garantir aos 
usuários o melhor e o mais 
atualizado tratamento.

Também temos mui-
tos desafios em outras áre-
as. Atualmente, temos um 
grande projeto de susten-
tabilidade ambiental. Esta-
mos implantando energias 
limpas em toda rede, bara-
teando o custo e protegendo 
o meio ambiente.

Qual é a sua opinião 
sobre o SUS? Deveria ser 
privatizado?

Penso que a privatização 
não é um caminho. Entendo 
que precisamos muito me-
lhorar a qualidade do aten-
dimento realizado pelo SUS. 
Desenvolver sistemas de au-
ditoria e de controle sobre o 
que está ocorrendo. É neces-
sário que os gestores do SUS 
sejam instrumentalizados 
com ferramentas que possi-
bilitem uma boa gestão. 

A informatização é uma 
grande aliada da gestão 
hospitalar. Se conseguirmos 
ter em todo o SUS prontuário 
eletrônico, sistema de geren-
ciamento hospitalar, de ges-
tão de pessoas, de materiais, 
de estoques, de patrimônio 
e de contratos, a situação 
muda, pois a informação 
fica transparente a todos os 
profissionais e os diagnósti-
cos de problemas ocorrem 
em tempo real, permitindo 
uma solução ágil.

A Rede SARAH é reco-
nhecida internacional-
mente, por sua excelên-
cia técnica, de tal forma 
que contrasta com o ce-
nário dos hospitais pú-
blicos do Brasil. Por que 
esse contraste ocorre?

Um ponto fundamen-
tal é o desenvolvimento da 
pesquisa. Temos excelen-
tes pesquisadores no Brasil, 
muitos profissionais alta-
mente qualificados e capa-
zes de gerar conhecimento 
de ponta e compartilhá-lo 
com comunidade científica 
internacional. É necessário 
que os hospitais ofereçam 
possibilidades de pesquisa 
em serviço, instrumentos 
e materiais que viabilizem 
que as mesmas sejam desen-
volvidas. Foi a partir de pro-
jetos     internos de fomento 
à pesquisa que a Rede SA-
RAH se tornou a referência 
internacional que é hoje. 
Atualmente, temos acordos 

de cooperação com diver-
sas instituições nacionais 
e internacionais como a 
Universidade da Califórnia 
(UCLA), de Massachusetts, 
de Tulane (Estados Unidos), 
Collège de France (na Fran-
ça), Universidade de Aachen 
(Alemanha), Universidade 
Queens (Reino Unido),  Hos-
pital de la Santa Creu e San 
Pau (Catalunia).

Antes, mandávamos os 
filhos estudarem na Euro-
pa ou na América do Norte, 
hoje, recebemos alunos da 
Universidade de Ciências 
Aplicadas de Haia, na Ho-
landa. A partir deste ano, 
vamos receber também mé-
dicos residentes da Universi-
dade de Massachusetts nos 
Estados Unidos para passar 
um ano conosco aprenden-
do Neuroreabilitação. 

Qual é o impacto da 
redução dos investimen-
tos em Pesquisa e De-
senvolvimento na Saúde 
brasileira?

Os danos podem ser 
imensos. O desenvolvimen-
to científico é fundamental 
em todas as áreas do conhe-
cimento. O conhecimento 
gerado em outros países 
pode ser aproveitado aqui, 
mas temos nossos próprios 
problemas e nossas próprias 
características, então, só a 
pesquisa importada não 
funciona. Temos situações 
muito especiais, como foi 
a epidemia pelo vírus da 
Zica, entre muitas outras. 
Precisamos gerar conhe-
cimento a partir da nossa 
experiência, e a pesquisa é 
o caminho para isso. É pre-
ciso que o poder público 
entenda que pesquisa não 
é luxo, é necessidade bási-
ca de uma nação do porte 
da nossa.

O que é necessário 
para que um paciente 
seja atendido em uma 
das unidades? 

Para garantir a univer-
salidade e a equidade no 
acesso aos nosso serviços, 

implantamos um serviço di-
reto e simplificado de solici-
tações de consulta, por meio 
de preenchimento de formu-
lários eletrônicos em nosso 
site na internet. Sensível à 
exclusão digital ainda exis-
tente no país, mantivemos 
a possibilidade da solicita-
ção ser feita pessoalmente 
ou por meio da Central de 
Atendimento Telefônico. 

O pedido de atendimen-
to pode ser feito pelo inte-
ressado, por seu responsável 
legal, por profissionais de 
saúde ou pelas Secretarias 
de Saúde Estaduais ou Mu-
nicipais. Uma vez cadas-
trada no sistema, a solici-
tação é encaminhada ao 
processo de avaliação rea-
lizado por equipe técnica 
especializada. 

O agendamento direto e 

imediato é oferecido a bebês 
com idade entre 0 e 18 me-
ses, pois nesta etapa da vida 
não deve haver demora no 
acesso a especialidades co-
mo Pediatria do Desenvolvi-
mento, Ortopedia e Cirurgia 
Plástica Reparadora. 

Para as demais faixas 
etárias, a triagem e agen-
damento são realizados a 
partir de critérios listados 
no site da Instituição, na 
seção Rede SARAH. Conclu-
ída a solicitação de atendi-
mento, o usuário recebe um 
número de protocolo que 
lhe permitirá acompanhar 
o andamento de seu pedi-
do. A resposta à solicitação 
é dada, em média, em sete 
dias, mas pode ocorrer até 
no mesmo dia. As consultas 
são agendadas em 30 ou no 
máximo em 90 dias, após a 
avaliação. 

Todas as operações rela-
cionadas com o atendimen-
to são monitoradas por um 
sistema que integra as nove 
unidades da Rede SARAH.

Existe, por parte da 
administração do hos-
pital ou por parte do 
governo, o objetivo de 
expandir a Rede SARAH 
para mais cidades? 

No momento não há ne-
nhum planejamento de ex-
pansão. A criação de uma 
nova unidade depende es-
sencialmente de que o go-
verno federal disponha de 
recursos. Não basta inau-
gurar, como ocorreu em al-
guns estados com a criação 
de UPAS que foram cons-
truídas e equipadas, e que, 
até hoje, estão fechadas por 
falta de recursos financeiros. 
Muitos estados brasileiros 
demonstram interesse em 
ter uma unidade SARAH, e 
nós sabemos fazê-las, mas 
é preciso ser muito realista, 
ter certeza que será execu-
tada e que funcionará ple-
namente, senão, o investi-
mento pode significar jogar 
dinheiro público fora, e isso 
não pode continuar a acon-
tecer no Brasil.

DIA
   DIA

assumiu toda a parte burocrática 
que antes era de responsabilidade 
dos moradores”, comenta.

Também presente na reunião, o 
síndico do condomínio Fraternida-
de, Antônio Medeiros, falou sobre 
a importância que a regularização 
tem para a comunidade. Ele apon-
ta que “a maioria do condomínio 
está ansiosa pela regularização. Eu 
fico muito feliz em sair daqui ho-
je com uma resposta positiva para 
passar aos moradores”. Apesar da 
demora nos trâmites oficiais, An-
tônio acredita que a escritura está 
cada dia mais próxima: “depois de 
diversas reuniões sobre esse assunto, 
finalmente podemos sair daqui com 
uma boa notícia. Apesar do can-
saço, agora podemos ficar tranqui-
los”, pontua.

Ricardo Birmann, Diretor-pre-
sidente da UP, comemora a apro-
vação citando uma vitória da co-

munidade. “Sentimento de dever 
cumprido. Temos um compromisso 
não apenas com essas comunida-
des, mas com a cidade de recuperar 
o ordenamento territorial de nossa 
propriedade, então é gratificante 
poder chegar nesse ponto de apro-
vação formal que é o CONPLAN”, 
salienta. 

O diretor afirma ainda que a 
empresa sempre esteve em diálo-
go constante com a comunidade. 
“Nunca houve um caso de um mo-
rador sentar conosco em uma mesa 
de discussão disposto a negociar e 
não sair com um acordo que o agra-
dasse. Isso nos dá muita segurança 
para continuar trabalhando.”.

Com a aprovação dada pelo Con-
selho, os processos seguem para 
emissão de Decreto Governamental, 
possibilitando o registro em cartó-
rio das áreas e a entrega das escri-
turas aos moradores.

Não cobramos 
taxa de entrega

3702-2171
Drogaria Genérica

99323-8341

LÚCIA WILLADINO, DIRETORA 
DA REDE SARAH DE HOSPITAIS

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

ANTES, 
MANDÁVAMOS OS 
FILHOS ESTUDAREM 
NA EUROPA OU NA 
AMÉRICA DO NORTE, 
HOJE, RECEBEMOS 
ALUNOS DA 
UNIVERSIDADE 
DE CIÊNCIAS 
APLICADAS DE HAIA, 
NA HOLANDA

Com 24 votos a favor no CONPLAN, processos dos condomínios do Setor Contagem 
estão mais perto da regularização.
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UP vence em 2ª instância
ação de Usucapião movida
pela associação ProAthenas

maio/2017

UP vence em 2ª instância 
ação de Dúvida Registrária

novembro/2016

UP vence em 1ª 
instância ação de 
Dúvida Registrária

dezembro/2015
UP vence em 1ª instância
ação de Usucapião movida
pela associação ProAthenas

junho/2015

"DESREGULARIZAÇÃO" DO 
CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS 
É INCONSTITUCIONAL, DIZ MPDFT
A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) APONTA ERROS GRAVES NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.189/18 DA CLDF COMO GERAÇÃO 
DE INSEGURANÇA JURÍDICA AOS MORADORES, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DESVIO DE PODER.  

O Ministério Público 
do Distrito Federal 
entrou com uma 

Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) con-
tra o Decreto Legislativo 
N° 2.189/18 que 
“desregularizou” 
o condomínio So-
lar de Athenas, 
no Grande Colo-
rado. De acordo 
com o Ministério 
Público, o Decreto 
Legislativo, além 
de legislar sobre 
assuntos do Exe-
cutivo, ferindo 
a Lei Orgânica 
do Distrito Fede-
ral (LODF), “acabou por 
'desregularizar' o referido 
assentamento”.

O Decreto Legislativo 
havia sido votado em de-
zembro do ano passado 
pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF). 
A ação sustou o Decreto 
N°36.139/2014, que regula-
rizava o condomínio Solar 
de Athenas. Seis distritais 
assinaram o projeto: Celi-
na Leão (PPS), Raimundo 
Ribeiro (PPS), Telma Rufino 

(Pros), Agaciel Maia (PR) e 
Wellington Luís (PMDB), 
além do presidente da casa, 
Joe Valle (PDT). 

De acordo com o texto, 
o Decreto Legislativo obje-

tivava "assegurar os direitos 
dos legítimos proprietários 
daqueles terrenos". No en-
tanto, a ADI do Ministério 
Público afirma que a CLDF, 
“ao editar o referido Decre-
to Legislativo, com a única 
e exclusiva finalidade de 
assegurar os direitos de su-
postos proprietários, incor-
reu em manifesta violação 
ao princípio da lega-
lidade e desvio de 
poder”.

A legis-

ENTENDA O CASO 

MORADORES AGUARDAM ANSIOSOS PELA REGULARIZAÇÃO

DESVIO DE PODER

Localizado no Grande 
Colorado, o condomínio 
Solar de Athenas faz parte 
de um conjunto de 54 par-
celamentos que compõem 
a fazenda Paranoazinho. 
Em 2007, a região que era 
irregular foi adquirida pe-
la Empresa Urbanizadora 
Paranoazinho, que após re-
solver o espólio referente à 
área – mais de 60 herdeiros 
do dono original, João Cân-
dido de Souza, disputavam 
a região judicialmente – e 
realizar todos os trâmites ju-
rídicos necessários, iniciou o 
processo de regularização. 
O objetivo, de acordo com a 
empresa, era “levar a segu-
rança jurídica para os mo-
radores da região, além de 
entregar as escrituras dos 
lotes, possibilitando o finan-
ciamento ou venda, ações 
que necessitam do título de 
propriedade”.

Alguns condomínios, 
entre eles o Solar de Athe-
nas, solicitaram na justiça 
o direito de usucapião por 
estarem ocupando a região 

Com aproximadamente 
1300 moradores, o condo-
mínio tem a maioria dos 
condôminos favoráveis à 
regularização. Atualmen-
te, 54% dos domicílios do 
Solar de Athenas, que fe-
charam acordo com a Ur-
banizadora, não veem a 
hora de conseguir suas es-
crituras. “A ação foi mui-
to comemorada por todos 
aqueles que lutam efetiva-
mente pela regularização 
de nosso condomínio. Uma 

A ação da Câmara do 
DF é, de acordo com o Mi-
nistério Público, inconsti-
tucional.  “A Câmara Le-
gislativa ao legislar inde-
vidamente sobre a matéria 
de iniciativa privativa do 
Chefe do poder Executivo 
usurpou-lhe a competência 
em flagrante violação ao 
princípio de independên-
cia e harmonia dos pode-
res”, caracterizando vício 
formal. A ação viola o ar-
tigo 53 da Lei Orgânica do 
DF, que incide sobre a har-
monia entre os poderes. Ou 
seja, a emissão do Decreto 
Legislativo ultrapassou o 
limite de competência atri-
buído aos deputados.  

A ADI foi encaminhada 
ao Conselho Nacional de 
Justiça e está sendo anali-
sada pela desembargadora 
Carmelita Brasil. Caso a 
ação seja reconhecida em 
caráter liminar, os efeitos 
passam a valer de maneira 
imediata, vigorando nova-
mente o Decreto assinado 
pelo Executivo em 2014, 
permitindo o prossegui-
mento da regularização 

do condomínio.

lação votada pela Câma-
ra é, segundo o Ministério 
Público, inconstitucional, 
pois não só invadiu a com-
petência privativa do Che-
fe do Poder Executivo para 

legislar sobre uso e ocu-
pação do solo, como tam-
bém “incorreu em evidente 
desvio de poder e avoca-
ção indevida da função 
jurisdicional”.

Um dos pontos críticos 
do Decreto, de acordo com 
a ADI, foi a insegurança 
jurídica que a sustação do 
Decreto de Regularização 

trouxe de volta 
aos mora-
dores do 

parce-

antes da chegada da Urba-
nizadora. Todas as ações de 
condomínio, no entanto, 
foram vencidas pela empre-
sa, em primeira e segunda 
instâncias. 

Como última tentativa 
de evitar que o condomínio 
fosse regularizado, um gru-
po de moradores do Solar 
de Athenas recorreu à CL-
DF, em dezembro de 2017, 
pedindo a intervenção dos 
deputados, tendo como re-
sultado o Decreto 2.189/18, 
de autoria do distrital Rai-
mundo Ribeiro e assinado 
por mais quatro distritais.

Assim como a Terracap, a 
UP afirma realizar seus pro-
cessos seguindo os normati-
vos técnicos exigidos por lei 
para executar a regulariza-
ção, desde licenciamentos e 
compensações ambientais, 
até a aprovação em câma-
ras técnicas. De acordo com 

luz, uma esperança, depois 
que os nossos distritais, 
sem querer ouvir os nossos 
apelos, sustaram o decreto 
que nos tornava legais”, 
comenta Aliomar Almada, 
morador do condomínio 
há mais de dez anos.

De acordo com Aliomar, 
a CLDF não deveria ter se 
posicionado em um assun-
to que não competia à Ca-
sa. “Eu era contra e estava 
presente na votação na CL-
DF. Conversei com vários 

o secretário de Gestão do 
Território e Habitação, Thia-
go de Andrade, “todos os 
processos de regularização 
aprovados pelo Conselho de 
Planejamento Urbano do DF 
(CONPLAN), [inclusive o do 
Solar de Athenas] seguem 
as especificações técnicas 
estabelecidas por legislações 
e normativos técnicos regio-
nais e federais, além das de-
finições colocadas pelo Pla-
no Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) ”.

Os Deputados Raimundo 
Ribeiro (MDB), Celina Leão 
(PP), Wellington Luiz (MDB), 
Telma Rufino (PROS) e Joe 
Valle (PDT), cujas assinatu-
ras constam no decreto que 
“desregulariza” o Solar de 
Athenas, não responderam 
aos questionamentos feitos 

distritais e pedi ao relator 
que adiasse a votação e ou-
visse antes a comunidade. 
Infelizmente, apenas o Dis-
trital Lira atendeu ao meu 
pedido e dois se abstiveram 
de votar”, lamenta.

O coronel Marcelo He-
cksher, também morador 
do Solar de Athenas, classi-
fica que o decreto é ilógico. 
“Ele suspende a possibili-
dade de regularização, o 
que é do interesse de todos. 
De certo modo, mistura re-

pela reportagem. 
A Assessoria de comuni-

cação e a Procuradoria-ge-
ral da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF) 
também foram procuradas, 
mas não responderam até 
o fechamento desta edição.

Com a nova etapa ini-
ciada pela ação do MP, os 
moradores que já assina-
ram com a Urbanizadora 
a favor da regularização 
podem estar muito próxi-
mos de terem o problema 
da irregularidade resolvido. 
Caso seja aceito o pedido 
de Liminar solicitado pela 
ADI, o condomínio poderá 
ser registrado em cartório, 

gularização do condomínio 
com propriedade da terra 
que, queiram ou não, foi 
definida em juízo em favor 
da empresa”, pontua.

Para o coronel, a ação 
do Ministério Publico res-
tabelecerá a ordem no 
processo do condomínio. 
“ Acredito que a ação do 
MP terá êxito em mostrar a 
interferência indevida dos 
distritais, ainda mais con-
siderando ter sido votada 
sem uma consulta à parte 

permitindo aos moradores 
o acesso as escrituras dos 
lotes.

Até o fechamento desta 
edição, o pedido de liminar 
na ADI estava no Conselho 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios (TJDFT), órgão res-
ponsável pelo julgamento 
de ações diretas de incons-
titucionalidade e é formado 
por 21 desembargadores do 
Tribunal.

majoritária dos condômi-
nos”, salienta.

Para o senhor Aliomar, 
a expectativa em torno do 
registro do condomínio, 
por parte dos moradores, 
é grande.  O morador afir-
ma que “a expectativa da 
maioria dos moradores do 
condomínio, que fez a op-
ção de negociar, é muito 
grande, pois todos se sen-
tem desconfortáveis com 
esta situação de ilegalida-
de continuar perdurando”.

lamento, colocando o con-
domínio novamente na 
ilegalidade. “A sustação 
do Decreto manifesta a 
insegurança jurídica que 
acarretou aos interessa-

dos que  estão 
p a r t i c i p a n d o 
ativamente do 
referido proce-
dimento de re-
gularização e 
que foram sur-
preendidos com 
a novel legisla-
ção que acabou 
por 'desregula-
rizar' o referido 
assentamento”, 
expressa o texto 

da Ação.
De acordo com Ricardo 

Birmann, diretor-presiden-
te da Urbanizadora Para-
noazinho (UP), empresa 
proprietária da área, “A 
ADI vem assegurar nova-
mente o direito da maioria 
dos moradores que opta-
ram pela regularização de 
maneira correta e legal, 
evitando que qualquer 
manobra política prejudi-
casse o processo de regula-
rização do condomínio”.

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

Procuradoria-Geral de Justiça 

2.  Conforme se passará a expor nas linhas que seguem, a novel legislação é
manifestamente inconstitucional, porquanto não só (i) invadiu a competência privativa
do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre uso e ocupação do solo, como também
(ii) incorreu em evidente desvio de poder e avocação indevida da função jurisdicional, 
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SEGURANÇA

MEIO AMBIENTE POLÍTICA

DECRETO DE MUROS E GUARITAS ESTÁ PRESTES A ENTRAR EM VIGOR

JORNAL NOSSO BAIRRO REALIZA 
DEBATE DE DISTRITAIS DA REGIÃO

FESTIVAL DE CINEMA LEVA PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL PARA SOBRADINHO

URBANIZADORA LANÇA EDITAL PARA SELEÇÃO 
DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

O DF é a unidade mais 
desigual do Brasil. A con-
centração da renda espelha 
a concentração das opor-
tunidades e a desigualda-
de na garantia dos direitos 
fundamentais. Entre os vá-
rios exemplos da distorção 
de cidadania na capital, o 
acesso à educação pública é 
um dos mais perversos.  Se-
gundo a CODEPLAN, cerca 
de um quarto da população 
acima de 25 anos não com-
pletou o ensino fundamental 
e 3% dos brasilienses ainda 
são analfabetos. Dados da 
Avaliação Nacional de Al-
fabetização mostram que 
44% dos estudantes de 3º 
ano do Ensino Fundamental 
possuem desempenho insu-
ficiente em leitura e 43% 
em Matemática. Somos o 
7º lugar no IDEB Nacional 
e não atingimos as metas 
para o ensino médio público. 
Destacam-se ainda a baixa 
infraestrutura e a carência 
de equipamentos essenciais. 
Por exemplo, podemos citar 
o fato de que apenas 30% 
de nossas escolas possuem 
quadras de esporte (Censo 
Escolar 2015).

Apesar dos números 
pouco animadores, o DF ain-
da está melhor do que mui-
tas unidades da federação. 
Isso não é motivo para co-
memorar, mas ratifica o nos-
so potencial de promover 
uma boa educação pública. 
Nossos professores são os 
mais bem pagos do Brasil, 
apesar de ainda estarem 
distantes da valoriação e 
remuneração nos países de 
sucesso na aprendizagem. 
Temos uma quantidade re-
lativamente pequena de 
unidades de ensino – pouco 
mais de 1000. A extensão do 
território potencializa uma 
gestão mais integrada e o 
compartilhamento de ex-
periências de sucesso. Em 
2017, tivemos 7,4 bilhões 
de reais para investir em 
educação. Em 2018, serão 
7,9. Há inúmeras experiên-
cias inovadoras em nossas 
escolas, realizadas por pro-
fessores engajados e que 

Educação pública 
exige ousadia
por Leandro Grass

Leandro Grass é professor, Sociólogo e doutorando em gestão 
pública pela UnB.

EDITAL SELECIONARÁ PROJETOS AMBIENTAIS QUE APOIEM A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
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acreditam na capacidade 
dos seus alunos. Exemplos 
não faltam. Projetos como 
o Escola na Rua (Prof. Luna 
Lambert), Mulheres Inspi-
radoras (Prof. Gina Vieira), 
Matemática todo dia (Prof. 
do CEM 09 da Ceilândia), 
Monitorando minha Escola 
(Prof. e alunos do CED 14 
da Ceilândia) e Quem ama 
Cuida (Prof. e alunos do CED 
310 de Santa Maria) com-
provam a riqueza metodoló-
gica dos nossos estudantes 
e profissionais.

Mas, por que ainda não 
decolamos? Sabemos que 
o salto depende de muitas 
variáveis. A crise é estrutu-
ral e a escola não deixará de 
refletir problemas que estão 
para além dos seus muros, 
como a pobreza e a baixa 
oferta cultural. Por isso, sem 
prioridades claras e interse-
torialidade continuaremos 
“enxugando gelo”. O pacto 
em torno da escola pública 
depende também de lideran-
ça e espírito inovador. Preci-
samos valorizar aqueles que 
estão “incendiando” (no bom 
sentido metafórico) as esco-
las. Colocar essa gente cria-
tiva e comprometida para 
partilhar suas experiências, 
transformando-as em pro-
jetos regionais e, posterior-
mente, em políticas públicas. 
Devemos cultivar nossas 
lideranças, reconhecendo-as 
e dando-lhes autonomia para 
conduzir rupturas maiores. A 
SEDF deve apoiá-las incon-
dicionalmente sem tutelar e 
inibir. À frente desse proces-
so de mobilização, precisa-
mos de gestores inovadores. 
Gente que arrisca com fun-
damentação e conhecimento 
dos indicadores educacio-
nais. Secretários e subsecre-
tários certeiros e animados, 
que puxem movimentos de 
inovação nos processos pe-
los quais são responsáveis. 
Áreas como educação, saúde 
e segurança dependem mui-
to disso, tendo em vista que 
estão fortemente atreladas 
a mudanças de valores e há-
bios sociais. Gerí-las sem ou-
sadia é garantia de fracasso.

Moradores dos condomí-
nios horizontais começam 
a respirar aliviados. Isso 
porque a regulamentação 
dos muros e guaritas dos 
condomínios está cada dia 
mais próxima. Realizada 
no dia 30 de julho, na Se-
cretaria de gestão do Terri-
tório e Habitação (SEGETH), 
a segunda consulta pública 
sobre o Decreto de Muros 
e Guaritas. O Decreto pre-
tende regulamentar a situ-
ação, logo que hoje essas 
edificações são considera-
das irregulares.

Atendendo às exigências 
de compensação ambiental 
do Instituto Brasília Am-
biental (IBram), a Urbani-
zadora Paranoazinho – UP, 
lançou um edital este mês, 
com encerramento em 31 
de dezembro, para selecio-
nar os melhores projetos e 
financiar sua implantação. 
“É um processo seletivo de 
projetos ambientais para 

Para a presidente da 
União dos Condomínios 
Horizontais do DF (ÚNICA-
-DF), Júnia Bittencourt, “O 
decreto representa mais um 
passo para garantir a segu-
rança jurídica dos condo-
mínios no DF”. A proposta 
contempla todos os condo-
mínios já regularizados e 
em processo de regulariza-
ção. Na Fazenda Paranoa-
zinho, área da UP, mais de 
21 condomínios terão seus 
muros regulamentados pelo 
novo Decreto, situado nos 
três setores habitacionais 

Atento aos anseios da 
população que mora em 
Sobradinho I e II e condomí-
nios, o Jornal Nosso Bairro 
realizará, pela primeira vez 
na região, o primeiro Deba-
te JNB de candidatos a de-
putado distrital do DF, com 
os nomes que podem vir a 
representar a região na Câ-
mara Legislativa em 2019. 
O evento ocorrerá no dia 28 
de agosto, às 19 horas, com 
a participação de oito can-
didatos à CLDF no próximo 
ano.

O evento ocorrerá no au-
ditório do colégio La Salle de 
Sobradinho, com capacida-
de para receber aproxima-
damente 300 pessoas. Entre 
os candidatos confirmados, 
alguns nomes conhecidos 
da comunidade local, como 
os atuais deputados Ricardo 
Vale (PT) e Raimundo Ribei-
ro (MDB), que já confirma-
ram presença no evento.

Entre os novos nomes 
para compor a CLDF no 
próximo mandato, está a 
ex-administradora de So-
bradinho, a delegada Jane 

Aconteceu entre os dias 
2 e 5 de agosto o Festival 
Multicultural de Cinema de 
Sobradinho (FEMUCINE). O 

Klébia. Os candidatos con-
vidados representam todas 
as coligações existentes hoje 
no DF, respeitando valores 
como isonomia e parida-
de para uma boa disputa 
eleitoral.

Júnia Bittencourt, presi-
dente da União dos Condo-
mínios Horizontais do DF 
(UNICA-DF), o Debate JNB 
“contribui para que o eleitor 
de Sobradinho e da região 
dos condomínios fique es-
clarecido sobre as propostas 
existentes para o desenvol-
vimento da Saída Norte do 
DF”.

O professor Omero de 
Freitas, diretor do Colégio La 
Salle de Sobradinho, vê com 
otimismo o evento. “Com-
prometido sempre com o 
desenvolvimento regional, o 
Colégio La Salle receberá os 
candidatos que representam 
nossa região, para que atra-
vés de um debate franco e 
honesto, possam apresentar 
suas propostas de solução 
para os desafios que temos 
pela frente”, afirma.

“Precisamos eleger can-

evento foi realizado no tea-
tro de Sobradinho e contou 
com exibições de filmes pro-
duzidos no Distrito Federal, 
além de shows culturais ao 
fim da programação diária.

 De acordo com os orga-
nizadores do evento, o ob-
jetivo do Festival foi cum-
prido. “Buscamos agregar 
narrativas, linguagens e 
temáticas em toda a sua di-
versidade, mostrando que é 
possível dialogar com a di-
ferença sem perder a iden-

didatos comprometidos, que 
coloquem os interesses da 
sociedade em primeiro lu-
gar, prezando pela ética e 
pela técnica na realização 
de suas atividades”, pontua 
Ricardo Birmann, Presiden-
te da Urbanizadora Parano-
azinho, empresa atuante na 
regularização fundiária da 
região. 

O Jornal Nosso Bairro 
trará uma inovação para 
esse Debate: participação da 
comunidade na elaboração 
dos temas e perguntas que 
serão abordados no dia do 
evento, por meio de suges-
tões enviadas pela internet.

tidade". O evento reuniu 
filmes para todas as idades, 
tendo a presença de diver-
sas crianças acompanhada 
de seus pais. 

Outro fator importante 
do festival foi a valorização 
da cultura local. A progra-
mação foi feita apenas com 
filmes produzidos no DF, 
demonstrando a qualidade 
do cinema que é produzido 
aqui. A mesma coisa acon-
tece com as atrações musi-
cais, todas da região.

aplicação de recursos de 
compensação ambiental”, 
explicou a coordenadora de 
Meio Ambiente da UP, Mi-
rella Ritter. 

De acordo com Mirella, 
a intenção é ouvir o cida-
dão para que os recursos se-
jam aplicados em compen-
sações dentro da região em 
que a Fazenda Paranoazi-
nho está inserida. “A maio-

que compõem a região.
Próximos de serem regu-

larizados, os condomínios 
do setor Contagem 3, que 
estão em processo de regu-
larização, já poderão usu-
fruir do benefício, que deve 
ser solicitado por meio de 
formulário junto a SEGETH.

De acordo com o secre-
tário Thiago de Andrade, o 
avanço desta regulamenta-
ção é o resultado “do pedi-
do da própria população do 
DF, que vem reivindicando 
desde 2015 ao governo, 
uma legislação que dê se-

gurança aos muros e gua-
ritas dos condomínios hori-
zontais do DF”.

 Após as discussões rea-
lizadas com a comunidade, 
o decreto segue para assi-

ria dos nossos recursos até 
hoje foram destinados para 
fora da região de Sobradi-
nho, porque a lei não exige 
que as compensações acon-
teçam na mesma região do 
empreendimento. Agora, 
queremos saber o que os 
moradores de Sobradinho e 
região podem propor para 
melhorar sua própria co-
munidade”, disse Ritter.

Poderão participar da 
seleção projetos ambientais 
nas áreas de implantação, 
manejo, uso sustentável, 
restauração, conservação 
e proteção de recursos na-
turais. Os projetos devem 
ser direcionados para as 
Unidades de Conservação 
(UC) localizadas em Sobra-
dinho I e II, como a Reserva 

Biológica de Contagem, o 
Parque Nacional de Brasí-
lia, o Parque Ecológico Ca-
nela de Ema e outras áreas 
próximas.

As melhores propostas 
serão selecionadas pela UP 
e enquadradas no Plano de 
Diretrizes de Aplicação de 
Recursos (PDAR). Em segui-
da, serão encaminhadas ao 
IBram que então definirá 
quais projetos serão con-
templados. “Serão destina-
dos R$ 200 mil para sete 
projetos, sendo dois de R$ 
50 mil e outros cinco proje-
tos que receberão R$ 20 mil 
cada”, explicou a coorde-
nadora. Não há limite para 
o encaminhamento de pro-
jetos por interessado.

No caso da UP, o finan-

natura. De acordo com o 
Thiago, “ o decreto deverá 
ser publicado nas próximas 
semanas”. A medida traz 
alívio para os moradores de 
todo o Distrito Federal.

ciamento e implantação de 
projetos de compensação 
são a contrapartida que a 
empresa deve pelos danos 
ambientais causados pelos 
parcelamentos irregulares 
do solo na Fazenda Parano-
azinho, ocorridos antes da 
chegada da Urbanizadora 
à região. “Nossa intenção é 
conseguir estruturar toda a 
região, seja do ponto de vis-
ta urbanístico, ambiental 
e social, para melhorar a 
vida de todas as famílias”, 
pontuou Ricardo Birmann, 
diretor-presidente da UP.

As inscrições, abertas até 
o dia 31 de dezembro, po-
dem ser realizadas por meio 
de um questionário no site 
da UP: 
www.upsa.com.br/edital-ca/

CULTURA

DEBATE JNB                
28 de agosto
às 19 horas
Auditório do
Colégio La Salle

Garanta sua a vaga e envie 
uma pergunta aos candidatos.

Acesse:
www.jornalnossobairro.com/debatejnb
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ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

Pensando no bem da 
comunidade, o condomí-
nio Império dos Nobres 
vem desenvolvendo uma 
série de atividades de edu-
cação ambiental, que não 
só ajudam na preservação 
do meio ambiente como 
também melhora a quali-
dade de vida dos morado-
res e animais existentes no 
condomínio.

Elayne Soares, ambien-
talista e funcionária do 
condomínio, conta que o 
programa de saúde am-
biental começou em 2014 
no condomínio vizinho RK. 
“Lá, começamos a desen-
volver atividades de edu-
cação ambiental com os 
moradores. A atividade foi 
tão bem-sucedida que resol-
vemos trazer também para 
o Império”, conta.

Uma das preocupações 
na implantação da ativida-

de foi justamente atender 
às necessidades existentes. 
“Antes de desenvolvermos 
qualquer atividade, pas-
samos na casa de todos os 
moradores colhendo dados, 
entendendo que tipo de 
ação ambiental seria efi-
ciente para resolver possí-
veis problemas nesse assun-
to”, afirma a ambientalista.

O controle de epidemias 
nas casas surgiu dessa con-
sulta. Elayne relata que “a 
partir da primeira visita 
realizada nas casas, foi ela-
borada uma escala de risco 
de doenças. Dividimos em 
risco alto, médio e baixo, 
que iria nos orientar acerca 
do período entre uma visita 
e outra nas casas, prevenin-
do o crescimento de qual-
quer agente epidemiológi-
co”, explica.

Outra atividade bem re-
cebida pelos condôminos 

foi o monitoramento e con-
trole da população animal 
do condomínio. “Atual-
mente todos os animais do-
mésticos aqui do Império 
são registrados. Colocamos 
uma plaquinha de identifi-
cação e tiramos uma foto. 
Caso algum animal seja 
encontrado perdido ou cau-
sando algum problema nas 
ruas dos condomínios, fica 
mais fácil de localizar o do-
no”, explica Elayne.

Visando facilitar a sepa-
ração do lixo pelos mora-
dores, o condomínio criou 
uma cartilha que explica ao 
morador como separar de 
maneira correta o seu lixo.  
Elayne alerta que “muitos 
moradores ficam sem saber 
onde descartar alguns ma-
teriais que são jogados fora. 
A cartilha elenca uma série 
de objetos presentes no dia 
a dia, explicando a manei-
ra correta de descarte.”

Para o Síndico Moisés 
Neves, “as pessoas têm que 
se conscientizar sobre a im-
portância de cuidar do meio 
ambiente. Em outros países, 
essa mentalidade está mais 
presente nas pessoas e nós 
temos que seguir o ritmo 
dessa mudança. ”

NÃO VOTE
Participe do debate, 
envie sua pergunta e 
conheça as propostas 
dos candidatos 
da sua região

Realização: Apoio: Organizações participantes:

DEBATE
DEBATE DOS CANDIDATOS DA SAÍDA NORTE DO DF À CÂMARA LEGISLATIVA

Auditório Colégio La Salle
Quadra 14 - Área Especial

Lote 24 a 27,
Sobradinho-DF

Garanta sua vaga no site:
Evento sujeito à lotação. www.jornalnossobairro.com/debatejnb

28 de agosto
às 19 horas

PRÁTICAS AMBIENTAIS PARA UMA 
COMUNIDADE MAIS SAUDÁVEL


