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Brasília, mesmo sendo uma 
cidade planejada, sofre com 
o crescimento desordenado
Hoje, moram no Distrito 

Federal quase três milhões de 
pessoas. No trânsito, já são 
um milhão de veículos pe-
las ruas. E este número pode 
chegar a 1,2 milhão ainda 
neste ano, de acordo com da-
dos divulgados pelo Detran.

As alternativas que poderiam 
ser tomadas para solucionar os 
congestionamentos causados 
por tantos carros são impedi-
das porque a cidade é tomba-
da como patrimônio histórico.

O crescimento desordena-
do de pessoas, acompanhado 
de pouco planejamento, gera 
situações sérias, relacionadas, 

Atores se preparam para a peça Épido Rei realizada pela Companhia da Ilusão no teatro da 510 Sul.

Recursos tecnológicos dão ar 
futurístico para dramaturgia

Com o uso de telecon-
ferências nos palcos, o tea-
tro passa para a era digital. 

Atores de diversas partes 
do mundo agora podem  con-
tracenar em uma mesma his-
tória por meio da tecnologia.

A novidade ainda está 
em fase de experimenta-
ção e divide diretores, ato-
res, estudantes e público. 

Avenida 
W3 Sul está 
abandonada

Linha Verde
 prejudica 
comércio

Paradas na W3 Norte não comportam passageiros; número de carros cresce desordenadamente.

Motorista brasiliense não deixa carro na 
garagem e trânsito se torna cada vez pior

Marlene Alves “O Encontro” une grafiteiros 
do Brasil e da França no DF
Evento realizado en-

tre maio e julho reuniu ar-
tistas em comemoração ao 
ano da França no Brasil.

Dentre as atividades reali-
zadas, oficinas para grafiteiros 
e aprendizes 
oco r r e r am 
em Brasília 
e nas cida-
des satélites.

Além de 
uma pales-
tra na Uni-
versidade de 
Brasília e da 
revitalização 
de diver-
sos pontos 
do Distri-
to Federal.

Um dos 
locais esco-
lhidos foi 
o Sesc da 
Ce i l ând i a , 
que teve sua caixa d’água gra-
fitada por 15 artistas, cinco 
franceses e dez brasileiros. 

O curador de “O Encontro”, 
o francês Octave Kendo, afi-
ma que é importante a mistura 
de estilos dos grafiteiros para 
formar um único trabalho que 

r e p r e s e n t e 
o estilo e 
a persona-
lidade de 
cada um.

Para ele, 
o grafite é 
capaz de 
“fazer o 
mundo mais 
co lor ido” .

Esse foi 
basicamente 
o objetivo 
do projeto, 
divulgar as 
qualidades 
dessa arte, 
como conta 
a coorde-
nadora da 

ideia, Simone Cavalcante. Para 
ela, os grafiteiros ainda têm 
muito o que ensinar. (pág. 4)

Novo banco 
de sangue

Com um financiamento de 
R$ 30 milhões, Brasília ga-
nhará um banco de sangue de 
cordão umbilical e placentário.

O Hemocentro armazenará 
50 mil unidades de cordões um-
bilicais em três anos. (pág. 3)

A televisão digital che-
gou a Brasília com a pro-
messsa de melhor qualidade.

O que há de mais ino-
vador, porém, que é a in-
teratividade, ainda não 
está disponível. (pág. 4)

O GDF ganhará um novo 
Centro Administrativo. A sede 
ficará entre as cidades de Ceilân-
dia, Taguatinga e Samambaia.

A construção custará R$ 
439 milhões e  será con-
cluída em 2011. (pág. 3)

Estados são unidos à mesa 
Festival tem o melhor da gastronomia nacional

GDF terá 
nova sede

DF recebe 
TV digital 

“O Encontro” combina obras 
de grafite francês e brasileiro

Grafiteiros franceses e bra-
sileiros se uniram para 

trocar experiências por meio 
do grafite. Assim nasceu “O 
Encontro”, evento que ocor-
reu entre os meses de maio 
e julho e contemplou vários 
locais do Distrito Federal. O 
objetivo do  projeto foi dar 
mais cor às ruas das cidades.

A iniciativa faz parte de 
uma série de ações para 
comemorar 2009 como o 
ano da França no Brasil.

O evento ofereceu um de-
bate na Universidade de Bra-
sília com o tema “Quem é o 
Grafite?”. Além de quinze 
oficinas, realizadas por dez 
artistas brasileiros e cinco 
franceses, realizadas em Bra-
sília e nas cidades satélites.

As atividades buscaram 
despertar o interesse por essa 

forma de expressão artística.
O curador do evento, o fran-

cês Octave Kendo, acredita 
que projetos como esse têm 
muito a acrescentar para a co-
munidade do Distrito Federal.

“O grafite pode levar alguma 
coisa a esses jovens nem que 
seja uma paixão”, comenta ele.

Simone Cavalcante, co-
ordenadora da ideia, afirma 
que pode-se aprender mui-
to com os grafiteiros. “Eles 
tem uma filosofia de soli-
dariedade, de união, de tra-
balho coletivo”, completa.

Outra faceta de “O Encon-
tro” foi a revitalização da área 
externa do Centro Cultural Re-
nato Russo, na 508 Sul, onde os 
15 artistas trabalharão juntos. 
Ao fim do projeto, ficou a pro-
messa da criação de um catá-
logo dos trabalhos produzidos.

Juliane Costa e Trícia Ribeiro

Gastronomia 
em destaque

O Festival Brasil Sabor 
chega a sua 6ª edição se 

consagrando como o maior 
festival gastronômico do 
planeta. Entre os meses de 
abril e maio, 66 restaurantes 
da cidade ofereceram vários 
pratos que retrataram a di-
versidade de sabores do país.

O objetivo era aquecer 
o mercado local e divulgar 
a gastronomia brasileira. 

A ideia funcionou. No total, 
foram vendidos 42.439 pratos. 
O valor arrecadado, segundo a 
Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes do DF (Abrasel-
DF), realizadora do evento, foi 
de mais de um milhão de reais.

O destaque, porém, foram 
justamente os preços mais 
acessíveis. Neste ano, alguns 
pratos custaram apenas R$ 
16,10, ao lado de outros por R$ 
24,20, R$ 32,30 e R$ 42,20. 

Lisandre Werner, presiden-
te da Abrasel-DF, explica que 
a faixa de preços mais baixa 
foi criada para amenizar a atu-
al situação de crise econômica 
mundial. E, principalmente, 
para atrair um público mais jo-
vem aos bons restaurantes da 
cidade, já considerada o tercei-
ro pólo gastronômico do país.

Se você não conseguiu 
aproveitar a edição de 2009 do 
Festival Brasil Sabor, relaxe. 
Ano que vem tem mais. Agora 
é só torcer para que os pratos 
estejam ainda melhores e que 
os valores mais acessíveis 
continuam sendo oferecidos. 

Lago Paranoá 
é exemplo de 
recuperação

Antes considerado um 
esgoto a céu aberto, o 

Lago Paranoá de Brasília 
vem ganhando ares saudá-
veis nos últimos anos. O lu-
gar se tornou um verdadeiro 
exemplo de como o meio am-
biente pode ser recuperado a 
partir de novas tecnologias.

Para a cientista e professo-
ra da Universidade de Brasí-
lia, Claudia Padovesi Fonse-
ca, os problemas do lago se 
agravaram devido ao cresci-
mento desenfreado de fave-
las, derramamento de esgo-
tos sem tratamento e falta de 
vegetação nas suas margens.

Mas, hoje, o Lago Paranoá 
passa por um processo de recu-
peração ambiental, conseguido 
graças às seguidas insistências 
dos moradores. Com isso, o 
lazer aquático está garantido.  

Pedaladas 
noturnas dão 

bem-estar

Divulgação

Jenny Choe

A caixa d’água do Sesc da Ceilândia foi um dos locais grafitados.

Caixa d’água vira tela para grafiteiro.

TV Digital chega a Brasília 
ainda sem interatividade

A televisão digital, que 
oferece melhor qualida-

de de som e de imagem, fi-
nalmente chegou a Brasília. 
O que há de mais inovador, 
porém, que é a interativida-
de, ainda não está disponível. 

Isso só será possível 
quando o software Gin-
ga, desenvolvido no Brasil, 
estiver pronto para ser comer-
cializado. Com ele, será pos-
sível conectar a TV à internet. 

O assessor de imprensa do 
Ministério das Comunicações, 
Rodrigo Sales, diz que o Gin-
ga ainda está em análise e deve 
demorar a chegar, atrasando 
a interatividade na cidade.

O que se tem por enquan-
to é melhoria de imagem e de 
som. Mas o técnico da Rede 
Record, Silas Adauto, alerta 

que essa qualidade depende 
da resolução da tela da TV.

Para receber o sinal digi-
tal é necessário uma antena 
UHF (Freqüência Ultra Alta) 
e um conversor, que pode vir 
acoplado à televisão ou não.

O técnico em eletrônica, 
Walner Alves, prefere o mo-
delo independente. “À medida 
em que a tecnologia cresce, 
aquele conversor que está in-
tegrado a sua TV, vai ficando 
velho, e ao invés de você tro-
car só o conversor, acaba tro-
cando a TV e o aparelho, o que 
sai bem mais caro”, afirma. 

Atualmente, o preço varia 
entre R$ 299 e R$ 1.700. O va-
lor depende, por exemplo, do 
número de entradas para aúdio 
e vídeo, da conexão com a in-
ternet e da garantia oferecida.

Deborah Siqueira e Thiago TomazLuciana Assis e Taís Meireles

Robson Silva Manoel Tenório

Juliane Costa e Taís Meireles

Com o intuito de tirar 
pessoas do sedentaris-

mo, um grupo de amigos 
se reúne em Brasília  para 
pedalar durante a noite.

Kátia Farid, coordenadora 
do Pedal Noturno, conta que 
o foco é sempre o ciclista ini-
ciante, que precisa de apoio 
para percorrer as ruas da cida-
de e lutar contra a obesidade.

O ponto de encontro diário 
dos quase 80 membros é o es-
tacionamento quatro do Par-
que da Cidade. Pontualmente 
às 20h30 eles saem para um 
percurso diferente a cada dia.

João Pedro, um dos mais re-
centes associados, está satisfei-
to como ciclista. “Ao invés de 
ficar nos botecos tomando cer-
veja e engordando, hoje pedalo 
e conheço lugares que eu não 
conhecia”, conta entusiasmado.

Jenny Choe

Modelos no Park Fashion 2008, Brasília Fashion 
Festival 2007 e Capital Fashion Week 2008. 

A moda brasiliense aos 
poucos vem evoluindo, com 
eventos de grande porte, es-
tilistas reconhecidos, fotó-
grafos e modelos famosos.

A cada ano, em even-
tos como o Capital Fashion 
Week, o Park Fashion ou o 
Brasília Fashion Festival, 
milhares de pessoas se envol-
vem e outras são empregadas. 

Fabrício Viana, produtor 
do Brasília Fashion Festival, 
conta que nos anos 90 não 
existia ainda uma cultura de 

moda na cidade, com desfiles 
e estilistas. Ele acredita que 
isso só aconteceu quando sur-
giram os primeiros mercados 
alternativos, que vendiam rou-
pas para um grupo específico 
de pessoas. Depois, vieram 
eventos em lojas, o primeiro 
curso na área, um sindicato 
próprio e, finalmente, o Ca-
pital Fashion Week, primei-
ro grande evento da cidade e 
hoje terceiro maior do país.

A caloura do curso de De-
sign de Moda da faculdade 

Unieuro, Priscila Viana, diz 
que só resolveu fazer o cur-
so quando sentiu segurança 
no mercado. “Confesso que 
achava um ramo ainda pou-
co desenvolvido. Mas acre-
dito que os brasilienses es-
tão aprendendo a apreciar e 
consumir moda”, comenta.

A coordenadora da Itec 
AD1, faculdade pioneira em 
cursos de Design de Moda, 
Ana Luiza Olivete, afirma que 
hoje, com a concorrência, os 
cursos de moda daqui estão 
ficando cada vez melhores.

Para ela, o que falta para 
a moda brasiliense despon-
tar é tempo e informação.

“Moda não é só consumo, é um 
processo que envolve muitos ou-
tros aspectos sobre criação, pro-
dutividade e conceito”, explica.

Fabrício Viana afirma tam-
bém que a moda brasiliense é 
recente porque antes faltava 
apoio, dinheiro e, principal-
mente, interesse. Uma questão 
de a cidade ser nova mesmo.

Já para o maquiador Max 
Araújo, o número de trabalhos 
na área ainda não cresceu o su-
ficiente para sustentar a con-
corrência. “Daqui a 20 anos 
vai estar ótimo”, brinca ele.

Brasília na Moda

principalmente, à segurança.
Crimes como latrocínio 

(roubo seguido de morte) e 
homícidios relacionados a bri-
gas de tráfico de drogas cres-
cem cada vez mais na cidade, 
como aponta a Polícia Civil.

Frederico Flósculo, profes-
sor da Universidade de Bra-
sília, comenta que o proble-
ma da segurança urbana não 
depende do número de habi-
tantes, mas sim da qualidade 
de vida oferecida para eles. 

Segundo ele, a questão 
remonta à cultura local, do-
minada pelo pensamento de 
políticos corruptos. (pág. 3)

Brasília, hoje considerada 
o terceiro pólo de gastrono-
mia do país, foi novamente 
uma das mais de 200 cida-
des participantes do Festi-
val Brasil Sabor em 2009.

A 6ª edição reuniu 66 res-
taurantes brasilienses, com 
pratos exclusivos e preços 
de quatro faixas diferentes.

Dentre várias opções 

sofisticadas, leves ou sim-
plesmente saborosas, al-
guns dos destaques foram 
um picadinho de cordei-
ro, um kafka de peixe e 
um chá da tarde completo.

Opções com certeza não 
faltaram, cada uma com ca-
racterísticas de diferentes re-
giões, mas todas bem típicas 
da cozinha brasileira. (pág. 4)

Alguns temem a perda 
das características essenciais 
do teatro, como a presen-
ça física dos atores no palco.  

A estudante e atriz Érica 
do Vale acredita na neces-
sidade do calor humano e 
da energia do contato dire-
to para o verdadeiro teatro.

Outros já não são tão rigoro-
sos e gostam da ideia. (pág. 2)

(pág. 2)

(pág. 3)

(pág. 3)

(Fotos de Vitor Schietti)
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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.
  Essa segunda edição foi ain-
da mais trabalhosa e ao mesmo 
tempo enriquecedora para a 
equipe.
  Trabalhamos com muito afin-
co para desenvolver um conte-
údo melhor. O objetivo é tra-
zer a você, leitor, informações 
úteis e de qualidade, sempre. 
Esperamos que você goste do 
resultado.
  A partir de agora partiremos 
para novos desafios. Mas, para 
que você conheça mais sobre 
tudo que foi feito para o Folha 
do Cerrado, te convidamos a 
conhecer nossa versão online 
em www.folhadocerradoonli-
ne.blogspot.com.
Boa leitura,
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Expediente
Universidade Paulista – UNIP

Campus Brasília
SGAS Quadra 913, s/nº - Cj B 

Asa Sul, Brasília (DF)
CEP: 70390-130

Tel.: (61) 2192-7080
Site: www.unip.br

Diretor: Prof.º Dr. Yugo 
Okida e Prof.º Gilberto Brihy 

Junior
Coordenador Geral de Jorna-
lismo: Prof.º Fernando Perillo 

da Costa
Coordenador Adjunto do Cur-

so de Jornalismo no DF:
Prof.º Leandro Marshall

Prof.º da Disciplina Jornal-La-
boratório e

Diretor de redação do jornal 
Folha do Cerrado:

Prof.º Nelson Penteado

Chefe de Reportagem:
Taís Meireles

Editores de Texto:
Déborah Siqueira

Taís Meireles

Revisão:
Marise Aragão

Editora de Fotografia:
Trícia Ribeiro

Diagramação:
Déborah Siqueira

Luciana Assis
Taís Meireles
Trícia Ribeiro

Editores do Blog:
Aída Rodrigues
Carlos Garcia
Luciana Assis
Maíza Ribeiro
Sivanilto Cruz
Thiago Tomaz

Todos os 48 alunos dos 
dois semestres atuaram na 

produção deste jornal como 
repórteres.

Folha do Cerrado, abr/mai/2009 - Ano I, nº2   

DF ganhará novo centro administrativo
As empresas Via Engenharia e Norberto Odebrecht ganham licitação 
que garantirá a construção do novo Centro Administrativo do GDF

O Governo do Distrito Federal aca-
ba de assinar um contrato para a 

construção de um novo Centro Admi-
nistrativo. A sede ficará entre as cidades 
de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.

O custo da obra é de R$ 439 milhões. 
A licitação foi obtida pelo Consórcio 
Centro Administrativo do GDF, com-
posto pelas empresas Via Engenharia 
e Norberto Odebrecht. A obra será o re-
sultado da primeira parceria público-pri-
vada do DF e da Região Centro-Oeste.

O consórcio vencedor também ficará 
responsável pela manutenção, limpeza 
e segurança do complexo por 22 anos.

Por outro lado, o governo pagará uma 
contraprestação mensal ao consórcio. 
Juntos, os valores devem variar entre 
R$ 7 milhões e R$ 10 milhões por mês.

Luís Fernando, gerente do Cen-
tro Administrativo, comemora que “o 
governo poupará cerca de R$ 10 mi-
lhões mensais só em serviços básicos”.

Já o vice-governador Paulo Octávio não 
acha necessária tamanha estrutura física 
para o atendimento da população. “Sou con-
tra a construção do novo Centro Adminis-
trativo. Mas sou a favor da centralização do 
GDF. Para isso, temos o Palácio do Buriti, 
que foi construído para esse fim,” explica.

Arlison Brito

Brasília e cidades satélites 
crescem desordenadamente, 

apesar do planejamento

Prestes a completar 50 anos, 
a capital federal se vê dian-

te a necessidade de encontrar 
caminhos para frear o cresci-
mento populacional, decorren-
te de ocupações desordenadas e 
irregulares em todo o entorno. 

Em seu planejamento origi-
nal, Brasília deveria ser ocupa-
da por aproximadamente 600 
mil pessoas até 2000. Mas esta 
população já passava de 1,6 
milhão de habitantes em 1991.

Luiz Henrique, advogado, 
fala que, no início da década de 
80, o trajeto da Esplanada para 
o Cruzeiro não levava mais 
que 10 minutos. “Hoje em dia, 
este mesmo caminho não é 
feito em menos de 40 minutos 
em horário de pico”, relata.

Um levantamento feito pelo 
Detran em novembro de 2008, 
aponta que o número de veícu-
los na cidade já ultrapassa um 
milhão, podendo chegar a 1,2 
milhão no fim de 2009. Este nú-
mero de veículos é decorrente 
do crescimento populacional. 

“Em pouco tempo será pre-
ciso criar alternativas, como os 
projetos da cidade de Curitiba 
ou mesmo o rodízio de veícu-
los que ocorre na cidade de 
São Paulo, já que não pode-
mos mudar o projeto urbanís-

tico da cidade por ser tomba-
da”, argumenta Luiz Henrique.

O crescimento desorde-
nado também é um ponto 
negativo, conforme explica 
Frederico Flósculo, professor 
da faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Brasília.

“Os políticos vêm ‘ensinan-
do’ à comunidade que no Dis-
trito Federal prevalecem fatos 
consumados de ataque ao or-
denamento territorial, assim 
como uma organização urbana 
marcada pelo apartheid social. 
Mas, nem que dividíssemos a 
população do DF por várias 
vezes, teríamos uma cidade 
mais segura” finaliza Flósculo.

O levantamento feito pela 
Polícia Civil divulgado em 
abril de 2008 mostra que du-
rante o primeiro trimestre do 
ano houve aumento no número 
de latrocínios (roubos seguidos 
de morte) e de homicídios rela-
cionados ao tráfico de drogas.

A jornalista Claudia Olivei-
ra defende uma ação urgente 
do governo. “Se o GDF não 
arregaçar as mangas e ir em 
busca de uma solução para 
acabar com esses problemas, 
a tendência é que isso reflita 
no trânsito e, principalmente, 
na segurança de Brasília”, diz.

Sivanilto Cruz

Teatro passa para a era digital com uso de teleconferências

A tecnologia invade os pal-
cos e traz uma novidade 

antes tida como impossível. 
Agora, peças de teatro contam 
não só com artistas e públi-
co em um mesmo lugar, mas 
também com intervenções de 
outros atores do mundo todo 
por meio de teleconferências. 

O teatro digital ainda está 
em processo de experimen-
tação e gera ao mesmo tem-
po estranheza e interesse por 
parte da platéia, como con-
ta o diretor Rubens Vello-
so, da Companhia Phila 7, 
uma das pioneiras na área.

A aluna de teatro Vivia-
ne Piccinin gosta da mu-
dança e acredita que no 
futuro as pessoas poderão as-
sitir peças inclusive de casa. 

“Vejo a internet como uma 
forma magnífica de dissemina-
ção e massificação da arte, le-
vando cultura a todos que esti-

verem na rede. Você poderá ver 
muito mais peças do que pode 
atualmente e continuará fazen-
do todos os esforços para as-
sistir ao vivo aquelas que real-
mente lhe encantam”, finaliza.

O diretor de teatro Alberto 
Bruno, da Companhia da Ilu-
são, defende a experimentação, 
dizendo que novas linguagens 
devem ser pesquisadas antes 
de serem formadas opiniões.

Ainda assim, ele teme que 
a tecnologia substitua a pre-
sença física de atores, o que 
para ele deixaria de ser teatro. 

A estudante Érica do Vale 
também não gosta muito da 
novidade e defende que o te-
atro precisa do calor humano 
e da energia do contato direto.

Verdade ou não, diretores e 
atores se aventuram pelo novo 
caminho, tentando aproveitar 
suas vantagens e enriquecer 
o teatro com as diferenças. 

Juliana Maraschin

Linha Verde não satisfaz os 
comerciantes da via EPTG

A Linha Verde é uma obra 
do Programa de Trans-

porte Urbano. Com ela, a 
Estrada Parque Taguatin-
ga-Guará ganhará vias mar-
ginais e pistas exclusivas 
para ônibus. Tudo para agi-
lizar a fluidez do trânsito. 

O problema é o comércio 
da região, que ficará prejudi-
cado, com a perda de espaço. 

Para o empresário de mó-
veis artesanais, Eloi Neto, 
36 anos, além do prejuízo 
nas vendas, a falta de espa-
ço para armazenamento de 

produtos poderá estragá-los.
De acordo com o chefe do 

Departamento da Superinten-
dência de Obras do DER, Fá-
bio Cardoso, os comerciantes 
tiveram tempo suficiente para 
fazer o planejamento da exten-
são e do deslocamento da área. 

Ele condena a atitude dos 
empresários. “Temos docu-
mentos que comprovam a 
notificação feita pelos fiscais 
do DER e especificando cla-
ramente que as faixas deve-
rão ser devolvidas, pois per-
tencem ao Estado”, destaca.

As paradas de ônibus de Bra-
sília têm um diferencial 

que se expande pelo entorno.
São pequenas bibliotecas es-

palhadas por toda uma avenida 
para distrair os passageiros en-
quanto esperam sua condução.

O projeto começou em 2007 
dentro de um açougue. Sim, um 
açougue. A ideia foi do pró-
prio dono do estabelecimento, 

Luiz Amorim, que depois a le-
vou às paradas da W3 Norte.

Hoje, as bibliotecas já es-
tão em outras cidades satéli-
tes como Sobradinho, Gama, 
Santa Maria e Taguatinga. 

“As pessoas ajudam com a 
doação de livros ou até orga-
nizando uma prateleira”, conta 
Cristiano, vigilante que im-
plantou as bibliotecas no Gama.

Bibliotecas são destaque nas 
paradas de ônibus da cidade

Comida no lixo

Pesquisa da Food and 
Agriculture Organization 
(FAO), uma organização 
das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação, 
aponta que o Brasil é um dos 
países que mais desperdiça.

Todo ano são jogados 
no lixo aproximadamen-
te 26 milhões de toneladas 
de comida. Quantidade 
que seria suficiente para 
alimentar 35 milhões 
de pessoas por um mês.

Avenida W3 Sul vive fase de 
muita decadência e descuido

Pesquisa feita pelo Sindica-
to de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares de Brasília 
(Sindhobar) mostra que 79 
estabelecimentos comerciais 
pararam de funcionar na W3 
Sul neste ano. No lado norte 
da mesma avenida foram 47. 

A pesquisa relata que cada 
loja fechada toma o emprego 
de pelo menos seis pessoas. 
Se estivessem de portas aber-
tas garantiriam 750 vagas.

A administradora de Bra-
sília, Ivelise Longhi, fala 
sobre uma proposta do Go-
verno do Distrito Federal 
para que comerciantes rea-
lizem melhorias físicas em 
troca de menos impostos e 
ofertas de linhas de crédito.

Mas, antes que isso ocor-
ra, a proposta existen-
te tem de virar projeto e 
ser aprovada pela Câmara. 

Ivelise frisa que entre as prio-
ridades para 2009 estão a recu-
peração de praças públicas, de 
parques e de quadras esporti-
vas, além da construção do ve-
ículo leve sobre trilhos (VLT).

O presidente do Sindhobar, 
Clayton Machado afirma que 
quer colaborar com o gover-
no e ressalta a falta de espa-
ço físico. Os imóveis sofrem 
crescente desvalorização pe-
las lojas fechadas. “É preciso 
aliviar o trânsito, melhorar a 
iluminação e a infraestrutu-
ra para atrair os clientes” diz. 

A ideia da revitaliza-
ção da W3 Sul é recuperar 
antigas atividades que ca-
racterizavam a avenida na 
época de sua inauguração. 

Ivelise completa que as 
medidas visam “preparar Bra-
sília para a comemoração da 
Copa do Mundo em 2014”.

Planta ganha 
chip contra 
derrubadas

O Instituto Web Flores-
tal Planet desenvolveu 

um novo sistema para com-
bater o comércio ilegal de 
madeira e controlar áreas de 
manejo florestal no Brasil. 

A medida consiste na criação 
de um chip que será inserido 
nas árvores e conterá informa-
ções como nome das plantas, 
altura, diâmetro e volume. 

O valor aproximado de 
cada chip será de um a dez 
dólares. A ideia é que ele seja 
lido também em outros países.

Crise ameaça
concursos da 
rede pública

“Cultura do carro” provoca 
congestionamentos no DF

Transitar no Distrito Fe-
deral está cada vez mais 

difícil com o crescente flu-
xo de carros. Nas ruas, as 
pessoas esperam por muito 
tempo ônibus ou trens de 
metrô lotados, passando a 
optar por condução própria. 

Nem as obras de alar-
gamento de pistas nem os 
investimentos no metrô re-
solvem o problema. Por 
dia, são 259 veículos nas 
pistas, segundo o Detran.

Paulo César Marques, es-
pecialista em engenharia de 
trânsito e professor da Uni-
versidade de Brasília, diz que 
o ponto de partida deve ser 
o desincentivo à “cultura do 
carro” por parte do governo.

A estudante Patrícia No-
vaes concorda que há car-
ros demais nas ruas, mas 
queixa-se principalmente 
do transporte público. Ela 
conta que fica muito tem-
po à espera dos ônibus, que 
muitas vezes não param por-
que estão cheios demais. 

Segundo o deputado dis-
trital Cabo Patrício, a solu-
ção está no planejamento 
a longo prazo. Para ele, os 
problemas não serão resol-
vidos como ocorre atual-
mente,  de forma reativa.

O  deputado ainda questio-
na que deveria haver mais pre-
ocupação com o trânsito bra-
siliense, que não corresponde 
ao de uma cidade planejada.

Projeto de Paulo Zimbres

Juliana Maraschin

Trícia Ribeiro

DER-DF

Trecho do início das obras na Estrada Parque Taguatinga-Guará.

Hulda Rode
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Rebecca Silva Simone Ribeiro

A avenida W3 Sul tem lojas fechadas mesmo com o movimento.

Marlene Alves

A crise diminuiu a receita 
de órgãos públicos e com-

prometeu vagas em concursos. 
A informação é do Minis-

tério de Planejamento, Orça-
mento e Gestão, que diz que os 
aprovados em concursos públi-
cos podem ter de esperar até um 
ano para serem empossados.

O número de vagas ofereci-
das também diminuiu. O moti-
vo é o corte de recursos deste 
ano devido à crise financeira 
mundial. Com menos arrecada-
ção, menos são os servidores.

Atores e atrizes se maquiam para peça da Companhia da Ilusão.

Cidade terá banco de cordões umbilicais

A Fundação Hemocentro de 
Brasília fará parte da Rede 

Nacional de Bancos Públicos 
de Sangue de Cordão Umbi-
lical e Placentário para Trans-
portes de Células-Tronco (Bra-
silCord). A previsão é de que 
o Hemocentro armazenará 50 
mil unidades de sangue de cor-
dões umbilicais em três anos.  

O supervisor de projetos da 
Fundação do Câncer, Marzon 
Rebuzzi, diz que “a expectativa 
é que com a ampliação da nossa 
rede seja mais fácil encontrar 
doadores compatíveis para o 
transplante de medula óssea”.

Com isso, as pessoas não 

precisarão buscar doadores 
em bancos internacionais.

Para o total funcionamento 
do banco de sangue de cor-
dão umbilical e placentário 
no Hemocentro de Brasília 
ainda falta a construção do 
local onde o material será ar-
mazenado, além da aquisição 
de equipamentos e do treina-
mento de recursos humanos.

O projeto total de ampliação 
da rede, que inclui os outros 
bancos, é financiado pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Social (BNDES) e cus-
tará cerca de R$ 30 milhões. 

A diretora da Fundação He-

mocentro de Brasília, Maria de 
Fátima Brito Portela, diz que 
inicialmente será coletado o 
sangue do cordão umbilical na 
maternidade do Hospital Re-
gional da Asa Norte (HRAN) 
e também no Hospital de Base.

Depois o sangue colhido será 
armazenado em um banco de 
dados, que será acionado toda 
vez que surgir um paciente.

Se o sangue for com-
patível, o transplante será 
realizado. “Dessa forma, 
abriremos um leque de pos-
sibilidades que tornará a bus-
ca por doadores mais rápida 
e eficaz”, afirma a diretora.

Daniellen Doyll
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