
Quiosque no Conic une diferenças culturais  
Déborah Siqueira

Quem anda pelo Conic 
pode topar com pratelei-

ras expostas ao ar livre cheias 
de livros, dos mais variados 
assuntos. É possível encontrar 
aqueles que pensamos nem 
existirem mais, até aqueles 
das listas de mais vendidos. 

Mas não são apenas livros. 
LPs, CDs, VHS e gibis tam-
bém preenchem o espaço, 
batizado pelo dono, Ivan Pre-
sença, de Quiosque Cultural.

Há aproximadamente uma 
década, quando o quiosque 
foi criado, Ivan Presença não 
pensou nele como um sim-
ples sebo, um lugar que ven-
de livros usados. Foi além.

“Achei que seria interessan-
te criar um pólo de encontros 
culturais com autores poetas 
no Conic. Aqui vêm minis-
tros, intelectuais, parlamen-
tares, professores, faxineiros, 
funcionários públicos e fun-
cionários privados”, conta ele. 

Ivan, que trabalha com li-
vros desde os 12 anos, é a 
favor da leitura e explica que 
o objetivo de um sebo é de-
mocratizar o acesso à cultura, 
por isso o preço é mais baixo.

Uma peculiaridade do 
quiosque é que alguns livros 
e objetos são tão antigos, que 
chegam a ser raros. A jovem 
Débora Mynssen, que pas-
sava no local pela primeira 
vez, conta que ali acabara de 
achar um livro que procu-
rou em vários lugares e, até 
então, não tinha encontrado.

Além disso, ela afirma que 
a humildade do sebo é acon-
chegante. Débora destaca a 
diferença entre estar ali e em 
uma livraria de shopping. 
“Quando você entra em um 
sebo, parece que você está 
mais aberto à paixão pelo li-
vro do que a comprar por que 
alguém te induziu. Você não 
vai olhar o livro porque está 

na lista dos 10 melhores ou 
porque está numa prateleira 
iluminada e em oferta. Você 
escolhe pelo livro. Apenas 
pelo conteúdo dele”, reflete.

Na visão do sociólogo Rai-
nero Xavier, um sebo é um 
“locus cultural”. Ou seja, uma 
fonte permanente de valores 
humanos, que vão moldando 
novos padrões culturais a fa-
vor de uma nova civilização.

É sobre essa transformação 
que Ivan Presença comenta. 
“Esse papel que eu faço aqui 
muda muito as pessoas que não 
conhecem o que é livro. En-
costa e vê se tem um livro de 
um real, dois reais. Leva, vai 
lendo por aí e depois volta...”.

Dessa maneira tem funcio-
nado o Quiosque Cultural de 
Ivan Presença, que convida a 
todos para a “poesia de segun-
da”, evento que acontece toda 
segunda segunda-feira de cada 
mês e é aberto ao público. Livros, LPs e CDs raros dividem espaço no Quiosque Cultural.

Déborah Siqueira
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O aluno de mestrado Roberto Rondon dá aulas para a graduação.

Taís Meireles

O que vem depois da faculdade? Uma pós?
Taís Meireles

D epois da formatura, todo 
graduado está cheio de 

felicidades mas também de pre-
ocupações. O que será que vem 
pela frente? O melhor é fazer 
uma pós ou conseguir um bom 
emprego? O que são, afinal, 
os cursos de pós-graduação?

Todos esses cursos, de uma 
forma geral, são de aprimo-
ramento e feitos depois da 
graduação. A diferença está 
no conteúdo, na duração e, 
principalmente, nos objeti-
vos de cada tipo. No Brasil, 
eles são divididos nas catego-
rias lato sensu e stricto sensu.

Na primeira, os cursos são 
voltados para a atuação pro-
fissional, com duração de um 
ou dois anos. São as especiali-
zações, incluindo as de gestão 
de negócios ou MBA (Master 
in Business Administration).

Como esse tipo de curso 
fornece apenas certificado, e 
não diploma, é mais indicado 
para quem quer se aprofundar 
na área em que vai trabalhar.

Já na segunda categoria, o 
objetivo é formar pesquisa-

dores e professores universi-
tários, podendo variar quanto 
à duração. São os mestrados 
(profissionalizantes ou aca-
dêmicos) e os doutorados.

Esses cursos entregam di-
ploma e são coordenados e con-
ceituados pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes) 
do Ministério da Educação.

Segundo Pedro Arcanjo, 
assessor da Capes, o nível de 
exigência é alto. Os cursos são 
avaliados desde a capacidade 
técnica dos professores até a in-
fra-estrutura das universidades. 

Para Douglas Ramos, co-
ordenador de MBA em ma-
rketing, “o diploma abre 
algumas portas, mostra o in-
teresse da pessoa, mas não 
é o diferencial”. Na decisão 
por uma vaga, mais que o 
currículo, o que conta é o co-
nhecimento e a competência.

Ainda assim, a pós pode 
sim  ajudar no sucesso. De 
acordo com a pesquisa “Você 
no Mercado de Trabalho”, da 
Fundação Getúlio Vargas, os 

profissionais com pós-gradu-
ação ganham, em média, 42% 
a mais do que aqueles sem a 
pós. Dependendo do curso, 
o salário chega até a dobrar.

As vantagens, portanto, 
são muitas, mas esses cursos 
exigem esforço e dedicação.

Roberto Rondon, aluno há 
um ano de um mestrado aca-
dêmico em administração, 
conta que as aulas são puxa-
das e normalmente são pou-
cos os alunos por sala. “Há 
muitos trabalhos, apresenta-
ções, debates e, principalmen-
te, muita dedicação”, conta. 

De acordo com Rozana 
Naves, professora de Letras, 
há casos de estudantes que 
ainda não conseguem de-
senvolver bons trabalhos de 
pesquisa. Por isso, ela avisa 
que é necessário se prepa-
rar com antecedência para o 
curso, de preferência desde 
a graduação, com participa-
ções em projetos de pesquisa.

Douglas Ramos sugere es-
tudos de inglês e de estatísti-
ca para melhorar o currículo.

Para quem tem um cotidia-
no corrido, com trabalho e 

estudo, dividir o tempo produ-
tivamente pode deixar de lado 
hábitos essenciais à saúde. A 
alimentação, por exemplo, é 
muitas vezes esquecida por 
ocupar um tempo precioso. 

A estudante Laís Marinho 
é assim e admite que, quan-
do perde a hora, come bes-
teiras como salgados e bis-
coitos para “poupar tempo”.

Segundo a nutricionista 
Sabrina Alves, do Progra-
ma Passaporte para a Saúde 
do Sesc, cansaço, fraqueza e 
até desmaios podem ser sin-
tomas de quem não se ali-
menta bem. ”Maus hábitos 
alimentares podem gerar, 
além de sobrepeso, proble-
mas cardíacos por excesso de 
gordura no sangue”, afirma. 

Para o estudante Bruno 

Tiago Moreno

Gomes, os sanduíches natu-
rais são uma opção rápida, 
saudável e alimentam mais 
que uma salada, por exemplo. 

A nutricionista não julga. 
Afirma que o mais impor-
tante é o bom senso. “Não 
se trata de dieta, e sim de 
um saudável cotidiano ali-
mentar orientado por no-
ções básicas de nutrição”.

Ela diz que o aconselhá-
vel é comer de três em três 
horas para que, aumentan-
do o número de refeições, 
coma-se menos em cada uma. 

A pessoa também deve 
dar importância a frutas e 
sucos e beber muita água. 

“O que deve ser conside-
rado e seguido à risca é que 
a alimentação deve obedecer  
padrões estabelecidos pelo 
nosso corpo e suas necessida-
des ao longo do dia”, conclui.

É preciso tempo para comer

Aprenda como se alimentar
A nutricionista Sabrina Alves sugere um cardápio com 

 refeições saudáveis para quem tem um dia a dia corrido

Café da manhã: principal refeição do dia. Deve ter alimentos 
ricos em fibras, como frutas e pães integrais.

Lanche: no meio da manhã, ela sugere uma fruta.

Almoço: o ideal é uma porção de carboidrato (arroz, batata ou 
massa), uma porção de reguladores (feijão) ou uma salada bem 
colorida, combinados a lipídios e óleos essenciais, presentes 
nas carnes (de preferência, de frango ou de peixe) e no azeite.

Lanche: no meio da tarde, o indicado é uma fruta ou um suco 
natural.

Jantar: essa refeição pode ser ‘‘pulada’’ no dia. Para Sabrina, 
a ceia é apenas para pessoas que se alimentam muito.

Estudantes e leitores em 
geral contam com uma 
nova ferramenta de estudo 
e pesquisa. É o Portal Do-
mínio Público, biblioteca 
virtual localizada na página 
do Ministério da Educação.

São mais de cem mil obras 
disponíveis gratuitamente. 
O acesso é pelo site www.
dominiopublico.gov.br. 

Leitura na rede 
Luciana Assis

Folha do Cerrado                       
Dois jovens, de 18 e 21 anos, 

foram presos por participarem 
de um suposto esquema de trá-
fico de crack em Brasília no 
início do ano.

Eles forneciam a droga a mo-
toboys, que a distribuíam para 
instituições de ensino no Plano 
Piloto e nas cidades satélites. 

A polícia ainda está em pro-
cesso de investigação, mas diz 
que eles podem ficar de 12 a 
20 anos na cadeia.

A diretora de um colégio no 
Paranoá, onde os jovens supos-
tamente atuavam, afirma que o 
tráfico é comum na escola.

Um policial militar, que não 
quis ser identificado, alega que 
colegas da PM poderiam estar 
envolvidos em esquemas des-
se tipo na cidade.

A denúncia é de que muitos 
facilitam o acesso de trafican-
tes a instituições de ensino e 
não repassam as drogas apre-
endidas a seus superiores, difi-
cultando as investigações.
                                    (pág. 3)

Ivan Presença é cercado por livros, LPs, CDs, VHS e gibis em seu “Quiosque Cultural“ no Conic. No sebo, desde ministros 
e intelectuais até professores e faxineiros encontram o prazer da leitura e da cultura por preços acessíveis.                (pág. 4)

Malabaristas encantam nos 
sinais de Brasília (pág. 3)

Saiba como 
funcionam os 
cursos de pós-

graduação
(pág. 4)

Projeto de lei prevê o fim
de trotes violentos (pág. 2)

Ibedec lança 
cartilha para 

ajudar pessoas 
endividadas 

(pág. 3)

Jovens são presos por traficar drogas em escolas do DF

Cartilhas já estão disponíveis.

  Mulheres ganham espaço no trânsito
Simone Alves é motorista há 9 anos e afirma nunca ter se envolvido em acidentes.

Luiz Carlos Xavier

Aída Rodrigues

Carlos Eduardo Monteiro

Nutricionista 
ensina como 
se alimentar 
corretamente

(pág. 4)

“Becos” do Gama

Grafite aos poucos ganha reconhecimento 
e toma lugar de pichações.             (pág. 2)

Os becos de passagem do Gama se 
transformaram em 556 lotes residen-
ciais depois de doação do Governo do 
Distrito Federal por meio do Sistema 
de Informação Habitacional (Sihab).

No início do ano, os novos lotes fo-
ram entregues a policiais e bombeiros 
previamente cadastrados no sistema. 

Agora, o problema é a resistência dos 
moradores, que não aceitam a ocupa-
ção. Dentre as queixas, eles afirmam 
que nos becos estão as portas de muitas 
casas e que com os novos lotes haverá 
uma desvalorização dos imóveis.  

                                                (pág. 2)                  

novas carteiras de habilitação e ocu-
pando lugares antes exclusivos para 
homens, como na condução de táxis, 
motos e ônibus.

Com tantos avanços, fica cada vez 
mais difícil para os homens dizer que 
elas dirigem mal. Hoje, mulheres no 
trânsito não são mais sinônimo de 
“perigo constante”.                 (pág. 2)

O sexo feminino bate menos, morre 
menos e mata menos atrás do volan-
te. A afirmação é feita por pesquisa 
do Denatran que indica que elas são 
33% do total de motoristas brasileiros 
e, aparentemente, estão dentre os me-
lhores.

Ainda que não sejam a maioria nas 
ruas, elas estão chegando lá, obtendo 

Sivanilto Cruz
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Douglas de Andrade

Escolas viram pontos de tráfico em Brasília

O     Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) prendeu 

dois jovens acusados de tráfi-
co de drogas no início do ano. 

A denúncia era de que Le-
andro Alves, 18 anos, e Bruno 
Neves, 21, forneciam crack a 
instituições de ensino do DF. 
A droga estava sendo entregue 
em um colégio no Paranoá. 

Os dois traficantes foram 
presos e agora aguardam julga-
mento. A sentença pode mantê-
los de 12 a 20 anos na prisão.

De acordo com informa-
ções da polícia, existem oito 
pontos de concentração de 
tráfico e consumo da droga 

hoje em Brasília. O principal 
ponto de venda  da cidade 
está no Setor Comercial Sul. 

Segundo o policial Gil-
berto Figueiredo, alguns 
jovens, como os dois pre-
sos, vendem crack dentro 
de escolas e universidades. 

A polícia investiga também 
a participação de policiais no 
tráfico. Alguns militares são 
suspeitos de consumir drogas 
apreendidas, facilitar o acesso 
de traficantes junto às institui-
ções de ensino e torturar presos.

De acordo com um poli-
cial militar que não quer ser 
identificado, muitos policias 

facilitam o acesso de trafican-
tes às instituições de ensino.

“Já participei de opera-
ções escolares em que meus 
colegas de trabalho usavam 
drogas durante a ronda.” 
relata o policial anônimo.

A diretora do colégio no 
Paranoá, Sandra Gomes Con-
ceição, comenta que o tráfico  
cresce no colégio e a polí-
cia parece ignorar a situação.  

Dentro e fora das escolas, de 
acordo com a polícia,  se conse-
gue todo tipo de droga. As mais 
comuns são maconha e cocaí-
na. Mas o crack vem ganhan-
do força pelo seu forte efeito. 

Taís Meireles

Malabarista se apresenta com tochas de fogo para veículos no sinal das quadras 706/707 da Asa Sul.

Malabaristas realizam espetáculo no asfalto
Nirvana Lima

Durante um minuto e dez 
segundos, Vinícius Re-

sende, 20 anos, faz sua apre-
sentação. O palco são os sinais 
do centro de Brasília. Neles, 
ele manipula cinco bolinhas. 
Seus braços parecem multi-
plicar-se numa orquestrada 
sinfonia de movimentos, equi-
líbrio e observação. Os truques 
não podem demorar, para dar 
tempo de passar o chapéu. 
Coisa que o próprio artista faz.

A cena já é comum nas 
extensões das Asas Sul e 
Norte da cidade. O motivo? 
Brasília é considerada re-
ferência para esses grupos. 
Malabaristas de outros esta-
dos vêm trabalhar aqui pelo 
suposto alto padrão de vida. 

 Vitor Fernandes, 22 anos 
e há 10 como malabarista, é 
morador da Asa Norte e teve 
o apoio dos pais para seguir a 
profissão. Não sofreu discrimi-
nação em casa, mas sofreu na 
rua. Ele conta que certa vez foi 
parado no aeroporto em uma 

máquina identificadora de me-
tais. “Uma funcionária me bar-
rou por eu estar carregando na 
bolsa bolinhas de acrílico para 
malabares. Me destratou e a 
todo tempo incitava que esta-
ria armado, tive que chamar a 
polícia para embarcar” relata.

O também artista, Viní-
cius Resende, relata ter so-
frido discriminações ainda 
piores. “Já me xingaram de 
vagabundo e de outras coi-
sas mais. Mas nunca revi-
dei. Essa é a opinião deles.” 

Ainda assim, ele afirma 
que na maior parte das vezes 
é aplaudido pelo “público” e 
recebe buzinadas. “Uma vez, 
um carroceiro me deu um 
real. O reconhecimento é o 
que realmente conta”, conclui.

O que poucas pessoas ima-
ginam é que esses artistas tive-
ram acesso a escolas, a cultura 
e a cursos profissionalizantes. 
“Somos artistas, assim como 
um cantor, um ator ou um pin-
tor. E o que fazemos, é sim uma 

profissão”, reforça Vinícius.
O mercado para os ma-

labaristas é escasso e por 
isso eles optam pelos sinais. 

Sâmella Santos, 30 anos, 
para todos os dias no sinal da 
quadra 313 da Asa Norte por 
volta das 19 horas e já con-
tribuiu com os malabaristas. 
“Vejo que nosso país ainda é 
muito atrasado quanto ao in-
centivo às artes. Acho lindo o 
que eles fazem. É uma pena não 
ter um local adequado e seguro 
para estes artistas”, comenta.

O médico aposentado, Age-
nor Fernandes, pensa diferen-
te. “Não vejo arte em ficar 
fazendo umas firulas em fren-
te ao farol. E nem considero 
isso como um trabalho” diz.

O militar Celso Alves, 53 
anos, vê nos jovens uma al-
ternativa bem melhor que a de 
pedir. “Sinceramente não sabia 
até pouco tempo atrás que isso 
era uma profissão. É melhor 
do que pedir. Eles estão nos 
dando algo em troca”, opina.
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Um em 10 brasileiros não 
consegue fechar as con-

tas no  fim do mês. E a crise, 
apesar de aumentar o número 
de endividados, pode ser a so-
lução para essas 18 milhões de 
pessoas de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Estudo e De-
fesa das Relações de Consumo 
(Ibedec). A solução é a carti-
lha Edição Endividados, lan-
çada neste ano pelo Instituto.  

De acordo com a publica-
ção, em momentos de crise 
econômica como a atual, as 
chances de obter uma nego-
ciação são maiores, já que 
o dinheiro está escasso e as 
empresas preferem perder um 
pouco a deixar de receber.  

Andressa Valadão, 24 anos, 
assistente administrativa, faz 
parte dos 10% de inadimplen-
tes do total de brasileiros. O 
dinheiro que ela ganha por mês 
não é suficiente para quitar as 
dívidas acumuladas há anos.

Andressa diz ter consciên-
cia sobre o controle de gastos, 
mas afirma que o comércio 
tem uma parcela de culpa nessa 
história.  “Não consigo deixar 

Cartilha ensina endividados
Aída Rodrigues

de comprar e na hora de pagar 
é um sufoco, pois não tenho de 
onde tirar o dinheiro”, diz, en-
tre risos. “Acho que todos têm 
o direito à saúde, educação e 
diversão, mas o custo de vida 
em Brasília é muito alto e os 
devedores se tornam reféns 
das facilidades de crédito que 
o comércio oferece”, desabafa.

Diariamente, o Ibedec re-
cebe mais de 100 reclama-
ções  de consumidores que 
questionam a cobrança pelas 
empresas. Com a catalogação 
dos últimos seis meses de re-
clamação, a entidade elabo-
rou a cartilha. “O principal 
foco é a prevenção, além da 
abordagem sobre como re-
solver os problemas e tirar 
dúvidas.”, diz José Geraldo 
Tardin, presidente do Ibedec. 

A cartilha foi lançada no 
dia 25 de fevereiro, no Procon. 
Com o lançamento, o  site do 
Ibedec chegou a receber 25 mil 
acessos. O documento está dis-
ponível em www.ibedec.org.
br, na seção consumo/Cartilhas 
ou na sede do Instituto, que 
fica na 414 Sul, em Brasília.

Aída Rodrigues

O guia para endividados já está disponível no Ibedec, na 414 Sul.

Tirar uma foto e esperar 
pelo menos uma hora 

para ver o resultado? Por 
mais difícil que seja imagi-
nar isso, era assim até pouco 
tempo atrás. Agora, pense 
o que as inovações da tec-
nologia fizeram para o dia a 
dia dos profissionais da área.

O fotógrafo publicitário 
Kazuo Okubo, que tem 34 
anos de mercado, afirma que 
com a evolução digital as 
pessoas passaram a ter aces-
so às informações de forma 
muito mais rápida. O foto-
jornalista Adriano Machado, 
correspondente da Bloom-
berg News em Brasília e fo-
tógrafo há 13 anos, concorda, 
dizendo que o sistema digi-
tal foi uma verdadeira revo-
lução. “O mundo está mais 
dinâmico com a internet, 
hoje é mais fácil fotografar”.

Fotografias em um só clique
Trícia Ribeiro

Antes, o fotógrafo tinha 
mais cuidado com o quê e 
como fotografaria pelos al-
tos custos com filmes, reve-
lação e ampliação.  Por isso, 
Adriano acredita a profissão 
foi banalizada. “Os trabalhos 
estão ficando muito iguais, 
os fotógrafos não têm mais 
estilo”, concorda Kazuo. 

Para o fotojornalista José 
Varella, 51 anos e 32 na pro-
fissão, atualmente todas as 
pessoas fotografam, mas a 
diferença é que o profissional 
tem uma questão de postu-
ra, compromisso e respeito.

Kazuo afirma que “a so-
ciedade ainda passa por um 
processo de transição na fo-
tografia e não há como sa-
ber o que ainda está por vir”. 
Para Varella, o diferencial é 
a percepção de momento e 
de relevância do profissional.

Editorial
  Folha do Cerrado é fruto do 
trabalho desenvolvido na dis-
ciplina Jornal-Laboratório por 
todos os alunos do 4º e 5º se-
mestres do 1º/2009 do curso de 
Jornalismo da Unip Brasília.
  O jornal ajudou a turma a sair 
da condição de simples expec-
tadores do cotidiano. Fez com 
que aprendêssemos a distinguir 
o que é e o que não é notícia. A 
realmente fazer um jornal. Foi 
um grande aprendizado. E é 
apenas o começo.
  Entregamos a você, leitor, a 
primeira edição do Folha do 
Cerrado. Gostaríamos, ainda, 
de convidá-lo para conhecer 
nossa versão online em www.
folhadocerradoonline.blogs-
pot.com. Boa leitura,
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Todos os 48 alunos dos 
dois semestres atuaram na 

produção deste jornal como 
repórteres.

Detran dá aulas de mecânica automobilística só para as mulheres.

Luiz Carlos Xavier

Grafiteiros procuram combater a pichação
Sivanilto Cruz

Os grafiteiros, muitas ve-
zes considerados vânda-

los, estão tentando desvincular 
sua imagem à dos pichadores 
ao ensinar para a sociedade 
que o grafite é uma arte. “Isto 
está sendo feito através de 
eventos culturais, exposições e 
trabalhos ao ar livre em luga-
res de fácil visualização para 
que todos possam apreciar a 
arte sem custo algum”, expli-
ca a grafiteira Anny Sousa.

Segundo ela, os grafiteiros 
apresentam seu trabalho em 
lugares públicos para inseri-
lo no dia a dia das pessoas.

A confusão entre as duas 
coisas é comum, mas o grafi-
te, muitas vezes, tem o obje-
tivo de combater a pichação.

A artista plástica Neila Ri-

beiro conta que, pelo códi-
go de honra firmado entre os 
grupos, não se faz pichação 
em locais onde existam as 
grafitagens, permitidas pelos 
donos de estabelecimentos.

Embora parecidos devido à 
grande dificuldade de identifi-
car o que está escrito ou dese-
nhado nos muros, há uma dife-
rença básica entre grafitagem e 
pichação. Enquanto a primeira 
é uma intervenção artística, a 
segunda é considerada um ato 
de vandalismo, podendo levar 
à cadeia. “Quanto mais arris-
cado, maior o ibope”, descre-
ve o pichador Daniel, 25 anos, 
conhecido como Reprise.

Os pichadores agem, nor-
malmente, durante a madru-
gada, em grandes avenidas. 

Com o fraco movimento, fica 
fácil escolher os melhores 
lugares e até mesmo a ma-
neira de entrar em determi-
nado prédio para pichar.

Daniel afirma que, em 
11 anos como pichador, já 
subiu em mais de 500 pré-
dios da cidade de São Pau-
lo e que nunca foi preso. 

A psicóloga Corina Sales 
comenta que o comportamen-
to de alguns desses jovens se 
deve a algum tipo de privação 
que possam ter sofrido na in-
fância, passando a encarar o 
crime como simples diversão. 

Muitos usam isso não só 
como forma de “diversão”, 
mas, também, para cha-
mar a atenção das autorida-
des, sem medo da prisão.
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Becos de passagem do Gama 
são transformados em 556 

lotes residenciais depois de 
doação do Governo do Distrito 
Federal por meio do Sistema 
de Informação Habitacional 
(Sihab) para policiais militares 
e bombeiros no ano passado.

Os moradores da região não 
receberam bem a notícia de que 
terão suas “esquinas” fecha-
das e querem entrar na Justiça 
para impedir as edificações. 

Manoel Barros, 63 anos, 
aposentado, mora ao lado de 
um dos lotes sorteados e ale-
ga que sua casa perderá valor. 
“Quando a comprei era uma 
casa de esquina e é assim que eu 
quero que continue”, reclama. 

Roseli Pinheiro, profes-
sora, também não concorda 
com a mudança. Em sua casa 
há inquilinos que só tem sa-
ída por meio do atual beco. 
Ela diz que tem autoriza-

 “Becos” que dão o que falar
Marlene Alves

ção para utilizar a lateral do 
lote, que se encontra cercada.

Um cabo da PM que preferiu 
não ser identificado revela que 
preparou um churrasco para os 
novos vizinhos para atrair sim-
patia, mas que os convidados 
simplesmente não apareceram.

O secretário de Habitação 
do DF, Paulo Roriz, critica 
os moradores que resistem 
à transformação dos becos. 
Ele afirma que a ocupação 
aumentará a segurança da co-
munidade, já que muitos deles 
são usados como pontos de 
encontro de gangues ou como 
depósitos de entulho e lixo.

Ana Maria Alves Vascon-
celos, 38 anos, comerciante 
da região, gosta da ideia de 
ter um vizinho bombeiro, pois 
não terá mais problemas com  
entulhos jogados no muro 
de sua casa. “É uma dor de 
cabeça a menos”, completa.

Pesquisa realizada pelo 
Departamento Nacio-

nal de Trânsito (Denatran), 
mostra que, dos acidentes 
registrados nos últimos três 
anos no país, apenas 11% 
deles envolveram mulheres. 

De acordo com o levanta-
mento, de 1,5 milhão de aci-
dentes ocorridos entre 2004 
a 2007, 71% deles envolviam 
homens e em 18% não foi 
possível identificar o sexo. 

Até dezembro de 2008, o 
Registro Nacional de Cartei-
ras de Habilitação (Renach) 
havia registrado 45,1 milhões 
de motoristas, sendo que 33% 
desse total eram mulheres.

Os tabus contra o precon-
ceito continuam sendo quebra-
dos. As condutoras femininas 
estão adquirindo mais espa-
ços nas estradas e ganhando 
posições nos empregos que 
envolvem os meios de trans-
porte. Já é comum nas ruas 
mulheres na direção de cami-
nhões, ônibus e táxis, o que 
não ocorria há alguns anos.

Daniela Garcia, de Tagua-
tinga, está obtendo seu registro 
de habilitação. Para ela, “a con-

Elas dirigem mais e melhor
Carlos Eduardo Monteiro

quista das mulheres nos meios 
de transportes não é somente 
uma questão de coragem, mas 
também uma forma de mostrar 
aos homens que não somente 
eles são feras nas estradas”.

A assessora do Denatran, 
Jaqueline Costa, confirma o 
aumento de condutoras femi-
ninas ao volante. Segundo ela, 
aumentou o número de moto-
ristas do sexo feminino, tanto 
para carros quanto para motos. 

Do total de habilitados na 
categoria B (para carros), 44% 
é composto por mulheres, e 
na categoria A (para motos), 
esse número já chega a 50%.

Simone Alves, morado-
ra do Guará, dirige há nove 
anos e conta que, apesar do 
tempo de habilitada, nunca se 
envolveu em colisões de trân-
sito. Para evitá-las procura 
ter muita cautela e paciência.

Acostumada com o pesado 
fluxo de carros nas vias, ela 
fica satisfeita em saber que o 
ditado popular “mulher no vo-
lante perigo constante” não se 
confirma. “As brasileiras têm 
um bom argumento para provar 
que dirigem bem”, conclui ela.

T rotes violentos, que 
ofendam a integridade 

física, moral ou psicológica 
de alunos universitários são 
proibidos em projeto de lei 
aprovado recentemente na 
Câmara dos Deputados. De 
acordo com o projeto, os alu-
nos responsáveis por esses 
atos podem levar multa de mil 
a 20 mil reais, receber suspen-
são de um a seis meses ou até 
serem expulsos da faculdade. 

O motivo do projeto, de 
acordo com um de seus au-
tores, o deputado federal 
Flávio Audino, são os cada 
vez mais rotineiros trotes, 
que passam de uma simples 

Camilla Silva e Juliana Maraschin
comemoração a um caso de 
violência e constrangimento.

Para ele, a aprovação pelo 
Congresso deve vir o mais 
breve possível. “Esse tipo de 
conduta só alimenta a cul-
tura da violência”, justifica. 

Mas há divergências sobre 
o projeto. O deputado federal 
Miro Teixeira questiona que 
o problema deve ser resolvi-
do pelo amadurecimento do 
convívio universitário, e não 
por meio do rigor de uma lei.

Estudantes que foram en-
trevistados concordam mais 
com a primeira opinião e afir-
mam preferir trotes mais le-
ves ou até mesmo solidários.

Trote violento pode acabar

Cartão Redução

Carteira de identificação 
para pessoas que fize-
ram cirurgia de redução 
de estômago é sinônimo 
de descontos em muitos  
restaurantes brasilienses. 

Basta conversar com o 
gerente, se identificar e 
mostrar a carteira, cria-
da pelo cirurgião Or-
lando Pereira e já entre-
gue a dois mil operados. 

Cristiane Silva, 45, perdeu 
36 quilos na cirurgia e jus-
tifica que ingere a mesma 
quantidade de comida que 
uma criança, ou até menos. 

“A questão não é somen-
te financeira. Não acho 
justo comer pouco e pa-
gar por muito”, diz ela.

Vera Oliveira
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