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GRILAGEM
VERTICAL
COM O AUMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO COMBATE À 
GRILAGEM DE TERRAS NO DF, A GRILAGEM VERTICAL COM 
A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS IRREGULARES AUMENTA DE 
FORMA RÁPIDA TRAZENDO PREJUÍZOS À QUALIDADE DE 
VIDA DA POPULAÇÃO E RISCOS DE ACIDENTES. 
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Editorial
Lá, nos Estados Unidos, os atle-

tas olímpicos da marcha atlética 
treinam em estufas que simulam o 
clima e recebem todo tipo de apoio 
técnico para terem alta performan-
ce física. Aqui no Brasil, em Brasília, 
logo aqui em Sobradinho, Caio Bon-
fim, nove vezes campeão do Troféu 
Brasil de Marcha Atlética, oito vezes 
da Copa Brasil, bronze no mundial 
de Londres e quarto lugar na última 
Olimpíada, conta essencialmente 
com sua garra e apoio dos pais.

Em uma pista surrada, no estádio 
Augustinho Lima, acompanhado de 
meninos e meninas que sonham em 
ser igual ao colega-ídolo, nossa pro-
messa de medalha nas Olimpíadas 
de Tóquio supera todas as adversi-
dades para estar em pé de igualdade 
com os melhores atletas do mundo. 

O exemplo de Caio é o exemplo 
do Brasileiro de forma geral, não só 
no esporte, mas em qualquer ativi-
dade. Ou seja, pessoas de famílias 
simples, vários sonhos na cabeça e 
muito, mas muito suor no rosto para 
alcançar e se destacar na vida. 

O problema é que histórias como 
a de Caio são exceções. No caso dele, 
houve uma junção entre vocação dos 
pais, disciplina e oportunidades que 
contribuíram para sua trajetória de 
sucesso. 

Mas, quantos Caios ficam pelo 
caminho por falta de apoio? 

Provavelmente, muitos! Muitos 
sonhos perdidos pela realidade dura 
do dia a dia, pela falta incentivo go-
vernamental e pela ausência de po-
líticas públicas de apoio aos jovens. 

Somente aqui em Sobradinho I e 
II, cerca de 20 mil jovens retornam 
todos os dias da escola e se depa-
ram com a ausência de perspectivas 
e oportunidades. 

Um dia, lá atrás, o jovem foi con-
siderado o futuro de nosso país. 
Mas, pelo jeito, isso não aconteceu. 
Porém, sempre é tempo de prepa-
rar essa juventude para que daqui a 
10, 20 ou 30 anos tenhamos não só 
um Caio se destacando na vida, mas 
toda uma geração de campeões.

Precisamos apenas de uma “es-
tufa de oportunidades” na qual go-
verno, iniciativa privada e entidades 
do terceiro setor se unam para per-
formar a vida e a carreira de nossos 
jovens. 

Expediente

GESTÃO ATUANTE FAZ PROJETOS 
SAÍREM DO PAPEL EM SOBRADINHO II

A Biblioteca Pública da cidade 
também passou por mudanças. 
Somente em 2019, um trabalho 
feito em conjunto com a 
comunidade tornou o espaço um 
lugar confortável e atrativo para 
os estudantes da região. Nesses 
meses de gestão, o espaço já 
ganhou a instalação de um ar-
condicionado, manutenção em 
toda a rede elétrica, instalação 
de novas tomadas, manutenção 
do laboratório de informática, 
novos computadores, baias para 
estudos individualizados e rede 
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DIA
   DIA

Sobradinho II iniciou 
o ano com saldo positivo 
de trabalhos realizados. 
As estratégias traçadas 
pela atual gestão, além de 
garantir os serviços básicos 
de manutenção da cidade, 
incluem importantes 
projetos que prometem 
mais qualidade de vida aos 
moradores.

No Setor de Mansões, por 
exemplo, a eficientização 
energética da região já 
começou. Desde o início 
do ano, dezenas de 
lâmpadas de LED já foram 
instaladas. A área onde 
estão localizadas a UPA e a 
Clínica da Família também 
recebeu a nova iluminação. 

Entre as melhorias 
propostas pelo 
administrador Alexandre 
Yanez, uma das mais 
aguardadas pela 
comunidade é criação 
do papa-entulho. Hoje, a 
Administração Regional 
faz o serviço de retirada de 
entulho e o cata-cata, no 
qual as equipes passam 

ao longo da semana, em 
vários pontos, recolhendo 
objetos inservíveis. No 
entanto, o papa-entulho 
está prestes a sair do papel. 
A planilha orçamentária já 
foi feita pela Administração 
de Sobradinho II: “Está 
faltando pouco. Já temos o 
recurso destinado e estamos 
aguardando só a liberação 
do terreno, que será feita 
pela Terracap. Acredito que 
ainda este ano daremos esse 
presente aos moradores”, 
observa o administrador.

No início do ano, outra 
conquista será colocada 
em prática. O processo 
licitatório para a construção 
da UBS do Buritizinho foi 
publicado no Diário Oficial 
da União. “A solicitação 
é antiga, mas só agora, 
graças à sensibilidade do 
governador Ibaneis Rocha 
e do nosso emprenho, junto 
às Secretárias de Saúde e de 
Obras, a construção da tão 
sonhada Unidade Básica de 
Saúde vai sair do papel”, 
comemora Yanez.

PROMESSAS CUMPRIDAS

MANUTENÇÃO FOI PRIORIDADE EM 2019

wi-fi gratuita para os usuários. 
“A última novidade foi o acervo 
online. Agora, é possível pesquisar 
se o livro está disponível sem 

Os inúmeros buracos que 
tomavam conta da cidade foram 
uma das principais reclamações 
dos moradores. Só o Setor de 
Mansões, até o momento, já teve 
cerca de 80% das ruas recuperadas 
com a operação tapa-buraco. 
Além dele, toda a região de 
Sobradinho II foi beneficiada. 

Já os trabalhos preventivos 
feitos ao longo do ano também 
mostraram sua eficácia com a 
chegada das chuvas. “Durante 
a seca, além da operação tapa-
buraco, desobstruímos mais 
de 150 bocas de lobo, abrimos 
cerca de 30 valas de escoamento, 
recuperamos mais de 200 km 

precisar ir até a biblioteca. É só 
entrar no site da administração, ir 
no link da Biblioteca e pesquisar 
o livro que deseja”, diz orgulhoso. 

de vias não pavimentadas, 
implantamos meios-fios, fizemos a 
poda de 500 árvores, construímos 
calçadas em vários pontos da 
cidade – especialmente na área 
em que liga a UPA à Clínica da 
Família – ,recuperamos 65 metros 
de drenagem pluvial, entre outros 
serviços”, conta o administrador.
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Por que marcha atlé-
tica e como se deu essa 
sua carreira?

Meu pai é treinador de 
atletismo e minha mãe era 
atleta profissional. Ela que 
descobriu a marcha atlé-
tica, veio dela. Eu cresci 
vendo a marcha atlética 
em casa, fiquei muito feliz 
por nascer nesse ambiente 
onde meu pai é treinador 
e minha mãe é marchado-
ra. Eu, brincando, falei pro 
meu pai que eu sabia fazer 
e ele fez um teste, gostou 
e nunca mais me deixou 
quieto. Eu me apaixonei 
e fui me destacando. Com 
três meses, eu já estava em 
campeonato mundial, e ai 
foi fácil a troca do futebol 
pela marcha, por eu ter me 
destacado muito, foi total-
mente por influência dos 
meus pais.

Geralmente, o pai 
quer que o filho jogue 
futebol, pelo menos 
antigamente era sem-
pre assim. Você jogou 
profissionalmente no 
Brasiliense e em ou-
tros clubes do DF e, se-
gundo seu pai, você foi 
um ótimo jogador. Mas 
essa carreira não deu 
muito certo. Como isso 
aconteceu?

O futebol é muito difícil, 
primeiro porque no Brasil 
tem muitos craques e Brasí-
lia é um lugar muito difícil 
para você ser jogador, são 
poucos os que conseguiram 
sair por causa dos poucos 
times que a gente tem que 
se destacam. Enquanto eu 
estava no Brasiliense, fiz o 
teste da marcha atlética. 
Quando você quer uma va-
ga num time de Brasília, 
mas por outro lado você faz 
um teste num esporte que 
já te coloca na Seleção Bra-
sileira dele, aí você começa 
a ver que é melhor experi-
mentar ir por aquele cami-
nho ali. E eu acredito que 
eu fiz a escolha certa. 

Nas Olimpíadas do 
Rio, o atual campeão 

DETENTOR DE DIVERSOS TÍTULOS NA MARCHA ATLÉTICA, CAIO BONFIM RELATA 
COMO ESTÁ SE PREPARANDO PARA AS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO
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mundial tinha 15 anos 
de idade. Como é a rela-
ção entre idade e a mar-
cha atlética? Existe um 
período em que o atle-
ta rende mais ou isso é 
relativo?

É relativo. Geralmente, 
os juvenis, Sub-20, fazem 
dez quilômetros. A prova 
olímpica é de vinte qui-
lômetros. Esses primeiros 
atletas, até os 23, estão 
muito rápidos. Aparece um 
cara igual a esse campeão 
e muda tudo, ele é rápido, 
conseguiu colocar volume, 
disciplina, nos primeiros 
anos, ele já está marchan-
do muito. Depois, é normal 
ir perdendo um pouco da 
velocidade, por causa da 
idade. 

É uma mistura de téc-
nica e disciplina?   

  
Sim, disciplina, e da ve-

locidade que ele tem. Tem 
muita gente com 22 ou 
23 anos marchando mui-
to, mas tem uma galera 
de 32 ou 33 anos também 
ganhando medalha em 
mundial. 

Em termos físicos, o 
que é mais importante 
para um atleta neste 
esporte?

Na verdade, o que im-
porta é o treino. Tem atleta 
de 1,90m que é medalhista 
olímpico e tem atleta que 
ganhou três mundiais se-
guidos com 1,65m. A mar-
cha é legal por isso, tem 
atletas de todos os tipos. 

Você ficou em 39° em 
Londres e 4° lugar no 
Rio de Janeiro. Qual a 
sua expectativa para 
Tóquio este ano?

Eu não posso chegar fa-
lando que vou ganhar uma 
medalha porque Olimpí-
ada é algo muito difícil. A 
gente tenta chegar ao me-
lhor tempo possível, eu te-
nho que chegar em Tóquio 
melhor do que cheguei no 
Rio em 2016. O nosso pro-

jeto é treinar muito bem, 
fazer todas as competições, 
o trabalho em altitude, tra-
balho técnico. Em Sobradi-
nho é perfeito porque sem-
pre tem subida. (risos) No 
Rio, eu fiquei a 5 segundos 
da medalha, nesses qua-
tro anos, nós trabalhamos 
muito para tirar esses 5 
segundos. 

Você tem um exem-
plo dentro de casa que 
é sua mãe, que foi cam-
peã brasileira oito ve-
zes, campeã ibero-ame-
ricana e sul-americana. 
Como é ter uma treina-
dora e mãe ao mesmo 
tempo te puxando?

Ela sempre foi minha 
treinadora, desde o futebol, 
ela sempre comandou tudo 
por ter muita disciplina. 
Para mim é uma honra ser 
treinado pelos meus pais. 
Ela é muito dura, mas nesse 
esporte é preciso ser assim, 
e eu gosto dessa linha de 
pensamento, então a gen-
te sempre tenta não deixar 
escapar nada, essa é a filo-
sofia dela, de sempre estar 
em cima. 

Se você não tivesse 
apoio dos seus pais, vo-
cê acha que seria um 
atleta profissional hoje?

Literalmente, não. Meu 
pai sempre sonhou que eu 
iria fazer a marca para che-
gar às Olimpíadas, o que 
eu não conseguia enxergar, 
mas ele já estava enxergan-
do. Isso foi o mais legal. Mi-
nha mãe entrou um pouco 
mais tarde porque ela ain-
da era atleta quando eu 
comecei, então ela chegou 

apontando aquilo que era 
necessário eu aprender pa-
ra poder me ajudar. Toda a 
visão que ela tinha de pro-
va e da parte técnica, ela 
foi juntando, e assim mon-
tamos um time. Sem eles, 
eu não estaria aqui. 

Como é o apoio para 
o esporte em geral e pa-
ra a marcha atlética, 
especificamente? 

É frágil. Quando eu co-
mecei, meu pai me banca-
va. O Brasil não via muito 
que eu conseguiria ir para 
a Olimpíada, foi meu pai 
que acreditou em mim. Foi 
muito difícil. Pós Olimpí-
ada do Rio, muitas coisas 
mudaram em questão de 
apoio, incentivo. É muito 
difícil para o jovem que 
está começando, principal-
mente na marcha atlética. 
Temos as bolsas atletas que 
contemplam desde o estu-
dantil, até aquele que tem 
chance de pódio da Olimpí-
ada, isso é o que sustenta o 
Brasil hoje. Apoio da inicia-
tiva privada é muito difícil. 

Hoje você vive essen-
cialmente do esporte?

Sim, essencialmente do 
esporte. Consigo isso por-
que eu tenho uma bolsa 
atleta, tenho ajuda do co-
mitê olímpico. Mas ainda 
é preciso que a gente tenha 
reconhecimento e apoio pa-
ra melhorar nossa estrutura 
de treino. Eu estou compe-
tindo com um americano 
em que o comitê olímpico 
dele tem uma esteira espe-
cial, uma estrutura muito 
melhor, uma sala climati-
zada em que ele seleciona 
o lugar do mundo que ele 
quer personalizar o clima 
e a sala automaticamen-
te fica com aquele clima, 
e eu não tenho isso. Eu te-
nho Brasília com um clima 
que oscila o tempo todo e 
tenho a altitude de Sobradi-
nho. Todo mundo critica o 
desempenho do brasileiro, 
mas não vê que ele não te-
ve o apoio que teve aquele 
cara.

Aqui tem atletas jo-
vens que se espelham 
em você. O que você di-
ria hoje a um jovem que 
quer se dedicar a um es-
porte, que tenha a mar-
cha atlética em mente, 
qual orientação você 
daria a ele?

Se ele quer fazer atle-
tismo, Sobradinho está de 
portas abertas. Aqui não 
tem que pagar nada, é um 
clube, temos vários apoios 
de calçada, a Caixa que 
patrocina o clube e é fun-
damental. Com qualquer 
outro esporte, é preciso ter 
disciplina, e o mais im-
portante para mim, que é 
perseverança, vão ter mo-
mentos difíceis, mas se esse 
jovem quiser chegar longe, 
ele precisa assumir todas 
essas responsabilidades, e 
topar alguns desafios. 

Você falou uma vez 
“Eu gosto muito do 
Caio da segunda-fei-
ra”. O que é o Caio da 
segunda-feira?

É o cara que recomeça, 
o que, mesmo se der tudo 
errado na competição do 
sábado, eu sei que naque-
la semana, na segunda, 
eu vou estar pronto. Isso 
é o melhor. É algo meu, 
eu gosto da superação, de 
sempre estar mais motiva-
do. Quando ninguém está 
vendo, é que  você dá o má-
ximo de si. Dali, é que vem 
a medalha.

CAIO BONFIM, ATLETA OLÍMPICO 
MORADOR DE SOBRADINHO/DF

QUANDO 
NINGUÉM ESTÁ 
VENDO, É QUE  
VOCÊ DÁ O 
MÁXIMO DE SI. 
DALI, É QUE VEM A 
MEDALHA.

Use o QR Code 
abaixo para assistir à 
entrevista completa 
no Canal do JNB no 

Youtube
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COM O AUMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO COMBATE À GRILAGEM DE TERRAS NO DF, A GRILAGEM VERTICAL COM A 
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS IRREGULARES AUMENTA DE FORMA RÁPIDA TRAZENDO PREJUÍZOS E RISCOS À POPULAÇÃO. 

O  sonho da casa pró-
pria é uma das 
coisas mais dese-

jadas por boa parcela da 
população brasileira. Ter 
o seu próprio lar para di-
vidi-lo com a sua família 
e manter seguro e tran-
quilo é um anseio nobre. 
Porém, às vezes o sonho 
pode se tornar pesadelo. 
Muito imóveis construídos 
no Distrito Federal são er-
guidos em áreas públicas 
e privadas, sem o aval dos 
respectivos donos dos ter-
renos. A prática, conheci-
da como grilagem vertical, 
tem como objetivo tentar 
dar um ar de legalidade a 
construções ilegais em áre-
as invadidas, além de não 
respeitarem os trâmites 
técnicos, legais e burocrá-
ticos da legislação urbana 
para poderem acontecer.

O resultado disso é o 
surgimento de um merca-
do ilegal, que conta com 
a presença do crime orga-
nizado, aproveitando da 
alta demanda de moradia 
existente na capital brasi-
liense. As consequências 
desse processo impactam 
diretamente toda a comu-
nidade onde esta prática 
ocorre, seja do ponto de 
vista ambiental, social, 
econômico ou urbanístico.

José Antônio Bahia, 
morador d e condomínio 
no Grande Colorado, em 
Sobradinho II, se diz in-
dignado com a situação. 
Na visão do morador, a 

avenida São Francisco, 
principal via da região, 
“está cada vez mais caó-
tica, resultado da super-
população causada pelos 
prédios irregulares que são 
erguidos todos os dias sob 
a nossa vista, sem  nenhu-
ma fiscalização”. 

Bahia conta que já re-
clamou à polícia e nos 
órgãos competentes, mas 
as obras continuam tra-
balhando intensamente. 
“São prédios inacabados, 
com uma estrutura precá-
ria, sem projeto e sem pro-
fissionais capacitado tra-
balhando para orientar a 
construção”, destaca.

O aluguel barato é um 
dos principais atrativos na 
visão do morador. “A in-
fraestrutura da nossa re-
gião não suporta o aden-
samento populacional que 
estamos vivenciando. O 
agravamento do trânsito 
e a  insegurança na região 
são os piores problemas 
que enfrenamos hoje”, 
reclama.

O engenheiro civil Mar-
cos Penna afirma que 
a disparidade entre o 
preço dos imóveis, a 
alta burocracia e 
a baixa fis-
caliza-

ção são fatores que tornam 
a proliferação de obras ir-
regulares algo comum no 
Distrito Federal . “Existe 
um nível de exigência exa-
cerbado por parte dos ór-
gãos técnicos do governo. 
Em contrapartida, a fisca-
lização atua de maneira 
muito singela, não punin-
do as pessoas que cometem 
essas ilegalidades”.

Penna destaca que por 
conta da alta procura por 
imóveis na capital, o pro-
blema da grilagem ainda 
está longe de ser resolvido. 
“Se você comparar o va-
lor de um imóvel no Lago 
com um outro localiza-
do em Vicente Pires, 
por exemplo, vai 
perceber que a 
diferença de 
preço é gri-
tante, sendo 
até 80% mais 
barato”.

O profis-
s i o n a l 
f a z 

o alerta sobre os riscos de 
ocupar um imóvel irre-
gular. Para o engenheiro 
“além dos danos ambien-
tais e urbanos que uma 
obra dessa causa, o mora-
dor coloca a vida dele e da 
sua família em risco, pois 
está morando em um edi-
fício sem a mínima segu-
rança e que pode desabar 
a qualquer momento. É re-
comendável sempre procu-
rar um corretor de imóveis 
para não transformar o so-
nho do imóvel próprio, nu-
m a b o m b a - r e l ó g i o 

para todos 
os en-

tes queridos”.
A reportagem entrou em 

contato com o DF Legal, ór-
gão do Governo do Distrito 
Federal (GDF) responsável 
por fazer a fiscalização e 
eventuais derrubadas de 
construções irregulares no 
Distrito Federal, que não 
quis se pronunciar. A re-
portagem questionou o DF 
Legal acerca de informa-
ções sobre o percentual de 
obras irregulares embarga-
das na Saída Norte do DF, 
além de entender quais são 
os procedimentos fiscaliza-
tórios adotados pelo Órgão 
para contar o avanço das 
obras ilegais. Não houve 

retorno da pasta até o 
fechamento desta 

edição.

GRILAGEM VERTICAL
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DESBUROCRATIZAÇÃO COMBATENDO ILEGALIDADE

UM PROBLEMA NACIONAL

Uma das principais ban-
deiras de campanha do 
atual governo, o tema da 
desburocratização da má-
quina pública também foi 
discutido dentro das ques-
tões de regulação do uso do 
solo. A mira do governo foi 
apontada para a emissão 
de alvarás e habite-se de 
construções verticais. Diver-
sas edificações estavam na 
irregularidade por conta da 
dificuldade na emissão des-
ses documentos.

Na visão do Técnico em 
Edificações Agmar da Silva, 
com uma legislação menos 
travada, “a quantidade de 
obras irregulares diminui-
ria, por conta da diminui-
ção dos custos e do período 
para obtenção dos docu-
mentos necessários, como 
o alvará de construção”, 
destaca.

O técnico pontua que 
“há uma diferença enorme 

Assim como no Distrito 
federal, o problema da gri-
lagem em áreas urbanas é 
um agravante que atinge 
também outras regiões do 
país, colocando vidas em 
riscos e causando sérios 
danos ao meio ambiente 
e ao planejamento urbano 
das cidades.  No caso da 
Capital Federal, algumas 
características destacam a 
especificidade do cenário 
local, como por exemplo o 
fato da população que re-
sidem em áreas irregulares 
aqui no DF. 

No Brasil, boa parte dos 
territórios irregulares nas 
grandes capitais estão lo-
calizados nas zonas perifé-
ricas dos centros urbanos, 
como as favelas. Durante 
o ano de 2019, um edifício 

O termo grilagem vem 
da descrição de uma prá-
tica antiga de envelhecer 
documentos forjados pa-
ra conseguir a posse de 
determinada área de ter-
ra. Os papéis falsificados 
eram colocados em uma 
caixa com grilos. Com o 
passar do tempo, a ação 
dos insetos dava aos do-
cumentos uma aparência 
envelhecida. Assim como 
na prática com os grilos, a 
ocupação ilegal de terras 
públicas continua funda-
mentada no esforço para 
fazer documentos falsos 
parecerem verdadeiros. 

No entanto, atualmen-
te, artifícios mais sofisti-
cados substituem a ação 
dos grilos. Com o registro 
no cartório de títulos de 
imóveis, o grileiro repete o 
mesmo procedimento nos 
órgãos fundiários do go-
verno (Incra, na esfera fe-
deral, e órgãos de controle 
estaduais) e perante à Re-
ceita Federal. Através do 
cruzamento de registros, o 
grileiro tenta dar uma apa-
rência legal à fraude.

A grilagem acontece 
até hoje devido às defici-
ências encontradas no sis-
tema de controle de terras 
no Brasil. Apesar das di-
versas propostas, o gover-
no ainda não implementou 
um registro único de terras 
ou ao menos um cadastro 
específico para as grandes 
propriedades.

Também não há arti-
culação e cruzamento de 
dados entre os órgãos fun-
diários nos três níveis de 
governo (federal, estadual 
e municipal). Soma-se a is-
so a existência de diversos 
títulos de propriedade pa-
ra uma mesma área e fis-
calização ineficiente junto 
aos Cartórios de Registro 
Imobiliário.

entre afrouxar e desburo-
cratizar a legislação. As 
exigências de segurança 
necessárias para constru-
ção e regularização de edi-
ficações permanecem como 
a presença de profissionais 
capacitados no andamento 
das obras. O que acontece 
na prática é a agilização 
dos processos técnicos por 
parte do governo”.

O GDF sancionou, em 
novembro de 2019, a lei 
6.412, que instituiu a emis-
são de alvará de construção 
para residências em sete 
dias. A medida foi de ini-
ciativa da Secretário de De-
senvolvimento Urbano, e 
foi debatida dentro do esco-
po estabelecido pelo Novo 
Código de Obras. A emis-
são de alvará de constru-
ção para casas em até sete 
dias é um dos eixos do SOS 
Destrava DF, pacote de me-
didas anunciado pelo Exe-

irregular desabou no Rio 
de Janeiro, na zona  Oes-
te da capital carioca. Na 
tragédia, cinco pessoas 
morreram. No mesmo ano, 
em Salvador, na Bahia, 
uma construção de quatro 
andares desabou durante 
uma forte chuva. O prédio 
já havia sido condenado 
pela Defesa Civil, e havia 
sido evacuado uma sema-
na antes. No edifício havia 
10 apartamentos.

As duas edificações fo-
ram construídas sem o 
cumprimento dos ritos e 
processos técnicos necessá-
rios, por se tratar de inva-
sões de terra pública. No 
exemplo carioca, o prédio 
havia sido construído e 
comercializado pelo crime 
organizado. Escombros do edifício que desabou em Salvador.

Escombros do desabamento no Rio de janeiro.

cutivo local  que vem sendo 
executado desde o início 
de 2019.  De acordo com o 
GDF, a proposta tem como 
principal objetivo estimular 
o desenvolvimento urbano 
e econômico do território.

A medida contribui pa-
ra a desburocratização de 
procedimentos, segundo o 
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação, 
Mateus Oliveira. “Essa é 
uma grande conquista pa-
ra a população do DF e um 
grande passo na direção da 
simplificação, para possi-
bilitar o acesso ao licencia-
mento de obras para toda a 
população”, defende.

A lei sancionada alterou 
o chamado Código de Obras 
e Edificações (Lei 6.138, de 
26 de abril de 2018). Com 
a mudança, a expedição 
do alvará em sete dias pe-
la Central de Aprovação 
de Projetos fica vinculada à 

apresentação do projeto 
arquitetônico e dos docu-
mentos a serem previstos 
no decreto regulamen-
tar, dentre eles o Termo 
de Responsabilidade em 
Cumprimento de Normas 
(TRCN).

O termo garante a 
responsabilização admi-
nistrativa, disciplinar, 
cível e criminal do pro-
prietário e do profissional 
responsável técnico pelo 
projeto, caso apresentem 
declarações falsas. O al-
vará de construção pode 
ser cassado uma vez iden-
tificada a falta de confor-
midade com a legislação 
e, mesmo depois disso, 
os interessados não ade-
quem o projeto. Os crité-
rios de observância a tais 
condições serão definidos 
em decreto regulamenta-
dor a ser publicado nos 
próximos dias.
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FEIRA MODELO ESTÁ ENTRE OS 
DEZ ESPAÇOS PÚBLICOS A SEREM 
REVITALIZADOS EM 2020
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Um dos principais pon-
tos comerciais de Sobradi-
nho, a Feira Modelo será 
um dos dez espaços públicos 
escolhidos pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF) para 
receber obras de revitaliza-
ção em 2020. As atividades 
estão ligadas à Secretária 
de Cidades e fazem parte 
do Projeto Feira Legal, ini-
ciativa criada pelo GDF em 
2019 destinada exclusiva-
mente para recuperação de 
feiras livres em todo o DF.

De acordo com o Secre-
tário de Cidades, Fernando 
Leite, a escolha dos am-
bientes a serem revitaliza-
dos partiu de uma avalia-
ção do próprio governador, 
Ibaneis Rocha. “Elas foram 
escolhidas em função de 
uma observação crítica do 
próprio governador, prin-
cipalmente porque estão 
mais degradadas, e devido 
à sua importância”, explica 
o Secretário.

Além da Feira Modelo 
de Sobradinho, as obras de 
revitalização também se-
rão realizadas nas feiras da 
Torre de TV, Gama, Núcleo 
Bandeirante, Planaltina, 
Guariroba, Central de Cei-
lândia, Guará, Cruzeiro e 
de São Sebastião.

O Feira Legal é um pro-

EDUCAÇÃO

SOBRADINHO II RECEBE 
SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA

Os moradores de So-
bradinho II e do Plano 
Piloto agora contam 
com o serviço de coleta 
seletiva, aplicado nas 
regiões, desde o início 
de fevereiro. Os investi-
mentos foram possíveis 
graças a um contrato 
celebrado com três em-
presas do ramo, ainda 
em outubro do ano pas-
sado, e já contemplam 
a Vila Planalto e da Vi-
la Telebrasília. 

No centro de Brasí-
lia, as áreas contem-
pladas serão o Setor Mi-
litar Urbano (SMU), o 
Setor de Armazenagem 
e Abastecimento Norte 
(Saan), o Shopping Po-
pular, a Agência Regu-
ladora de Águas, Ener-
gia e Saneamento Bá-
sico do DF (Adasa) e a 
Granja do Torto. Já na 
região administrativa 
de Sobradinho II, todo 
espaço deve receber os 
serviços.

Segundo o diretor-
-adjunto do Serviço de 
Limpeza Urbana do DF 
(SLU), Gustavo Souto, 
a ampliação do aten-
dimento é implementa-
da de forma gradativa, 
pois é preciso conscien-
tizar a população sobre 
a importância de sepa-
rar corretamente o lixo. 

SAÚDE

“A coleta traz benefícios 
ambientais, porque uti-
lizamos menos áreas 
e obtemos vantagens 
sociais, pois as coo-
perativas ganham di-
nheiro em cima disso”, 
explicou.

As empresas cuida-
rão da coleta e do trans-
porte de resíduos sólidos 
domiciliares, da coleta 
manual e mecanizada 
e da remoção de entu-
lhos, da varrição ma-
nual e mecanizada de 
vias e espaços públicos, 
da lavagem e limpeza 
de equipamentos e da 
pintura mecanizada de 
meios-fios, entre outras 
ações de limpeza.

Ainda em 2020, se-
rão instalados 244 pon-
tos públicos de entrega 
voluntária. O DF tam-
bém vai ganhar 21.086 
lixeiras novas e 382 
contêineres semienter-
rados, para garantir a 
coleta convencional em 
áreas de difícil acesso. 
A validade do contrato 
do com as três empresas 
de limpeza urbana é de 
cinco anos e deixa de 
fora da coleta seletiva 
apenas as áreas rurais, 
pois a quantidade sepa-
rada e recolhida ainda 
é pequena diante do 
investimento. 

jeto de inspiração do gover-
nador Ibaneis, que assumiu 
o compromisso com o uni-
verso de 20 mil feirantes do 
DF ainda em campanha. O 
objetivo da ação, destaca 
Fernando Leite, é transfor-
mar a feira em um ambien-
te para a família brasilien-
se, além de melhorar o am-
biente de negócios, dando 
condições, melhorando as 
instalações.

A Feira Modelo de So-
bradinho já recebeu obras 
no ano de 2019. O Depar-
tamento de Estradas e Ro-
dagens (DER-DF) realizou a 
reforma do estacionamento 
local, grande queixa de boa 
parte dos comerciantes e 
frequentadores da feira. A 
obra custou à época cerca 
de R$ 150 mil, reforman-
do uma área de aproxi-
madamente 1.800 metros 
quadrados.  Mesmo com a 
obra, a falta de infraestru-
tura e manutenção do co-
mércio ainda persiste como 
um problema no local. 

O local reúne hoje mais 
de 200 feirantes que ven-
dem produtos de diversos 
segmentos, todos em um 
mesmo lugar. O local, que 
abriga feirantes novos e an-
tigos, conta com histórias 
de vida e tem um pouqui-

nho do DF em cada box de 
venda. 

Resultado de uma união 
de feirantes de várias par-
tes de Sobradinho, a Feira 
Modelo é o lugar onde vo-
cê encontra produtos de to-
dos tipos: roupas, temperos, 
produtos eletrônicos, ali-
mentos e ervas. A feira re-
cebe, por dia, mais de cinco 
mil pessoas que vêm não só 
de Sobradinho, mas de to-
da região da saída norte do 
Distrito Federal.

O feirante Raimundo 
Ricardo, 47 anos, comenta 
que a feira já deveria ter 
sido revitalizada há muito 
tempo. “Recebemos a notí-
cia com muita esperança. 
Nossa reivindicação sobre 
os problemas existentes 
aqui na Feira, tanto pa-
ra quem trabalha, quanto 
para quem frequenta, não 
é de hoje. Estamos espe-
rançosos que o governador 
Ibaneis Rocha possa conti-
nuar agindo para que nos-
sa Feira volte a ser a potên-
cia que já foi no passado”, 
comemora Raimundo.

A Administração Re-
gional de Sobradinho foi 
procurada para comentar 
a medida, mas não se pro-
nunciou até o fechamento 
desta edição.
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Marcelinho, Biro-Biro, 
Enzo. Uma mistura de gran-
des ídolos do esporte com 
os nomes da nova geração. 
Essa é uma das característi-
cas dos jovens talentos que 
hoje participam do Projeto 
Núcleo de Base de Futebol 
G10, ação social localizada 
em Sobradinho II que bene-
ficia mais de 100 crianças 
e adolescentes utilizando o 
futebol como ferramenta de 
inclusão social.

O Projeto oferece treinos 
gratuitamente, possibilitan-
do aos jovens beneficiados a 
oportunidade de participar 
de campeonatos e buscar 
uma carreira no esporte. A 
Iniciativa começou em 1996 

e segue até os dias atuais 
sendo realizado pelo seu 
criador, Gilberto Araújo. 
O patriarca da iniciativa 
afirma que pelo projeto já 
passaram mais de três mil 
jovens, vários deles se desta-
cando no esporte.

Atualmente, o G10 conta 
com uma estrutura de oito 
categorias divididas por ida-
de com treinos espelhados 
durante a semana. Durante 
a nossa visita, encontramos 
os jovens do Sub-9 e sub-13. 
Como toda criança, o sonho 
de jogar futebol é o que mo-
ve boa parte dos garotos.

É o caso de Arthur de 12 
anos, joga como lateral pe-
la categoria sub-13. Se cha-

má-lo pelo nome durante os 
treinos, nenhum de seus co-
legas o conheceria. No G10, 
ele é o Marcelinho, talvez 
pela habilidade ou aparên-
cia com o ídolo corintiano 
dos anos 90. Segundo ele, 
sua postura em campo é 
de “ajudar o time, dando o 
passe para que os meninos 
façam o gol”, comenta o jo-
vem talento.

Ele sonha em ser jogador 
de futebol como toda crian-
ça apaixonada pelo esporte.  
A rotina do jovem atleta fi-
ca dividida entre os estudos 
no ensino fundamental e os 
treinos duas vezes na sema-
na. Apesar da idade, Arthur 
já viajou para competir. Foi 
disputar um campeonato 
em Itumbiara.

Segundo Gilberto, além 
dos atletas profissionais 
formados pelo G10, vários 
ex-alunos do projeto se tor-
naram professores de edu-
cação física, além daqueles 
que seguiram trabalhan-
do em outras profissões. As 
atividades são direcionadas 
à prática do futebol como 

ferramenta de inclusão so-
cial, desenvolvendo valores 
para a formação dos jovens. 
“Nosso objetivo com projeto 
não é exclusivamente for-
mar atletas, e sim formar 
cidadãos para a vida. Tenta-
mos passar para eles valores 
como companheirismo, res-
peito e disciplina, que são 
aplicáveis para qualquer si-
tuação do nosso cotidiano”, 
pontua.

O projeto conta com 
apoio de diversos voluntá-
rios. José Nilo é ex-jogador 
profissional, tendo atuado 
inclusive pelo Sobradinho 
Esporte Clube. Zé, como é 
conhecido, também tem for-
mação em magistério, mas 
revela sua paixão pela Edu-
cação Física. Há sete meses 
participando do projeto, ele 
tenta passar a sua expe-
riencia enquanto jogador 
para as crianças, sempre 
chamando a atenção para 
a formação moral de cada 
um. “Eu busco passar os en-
sinamentos que tive duran-
te minha carreira profissio-
nal para eles, mas sempre 

ressalto a importância de 
fazer o que é certo, indepen-
dente do futuro no esporte, 
de seguir uma carreira que 
sempre caminhe na direção 
do que é certo”, afirma o 
professor. 

Apesar da longa atuação 
frente ao projeto, Gilberto 
revela que pretende se apo-
sentar. De acordo com o trei-
nador, 2022 será sua data li-
mite, mas isso não significa 
o fim da iniciativa. Segundo 
Gilberto, “2022 será a data 
limite para me aposentar. 
Eu vejo em alguns volun-
tários que atuam aqui hoje 
a oportunidade de passar o 
bastão, mas ainda é muito 
cedo para falar, não tenho 
muita segurança nesse que-
sito ainda. Minha inten-
ção é que o projeto nunca 
acabe, mas fica um pouco 
puxado continuar à frente 
do treinamento dessas oito 
categorias”.

Entre as estrelas do espor-
te e os cidadãos formados 
para vida, o projeto G10 é, 
de longe, o maior campeão 
do Esporte do DF.


