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Ações serão rea-
lizadas durante todo 
o mês  de maio, em 
comemoração ao Dia 
Mundial da Doação do 
Leite Materno.

As Secretarias de Educação e do Meio Am-
biente assinaram, na segunda (15), portaria 
conjunta e o plano de gestão em parceria com 
o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) — do pro-
jeto Parque Educador, em Samambaia. A ação 
é parte das comemorações do aniversário de 
dez anos do Ibram. No domingo (21), haverá a 
4ª Caminhada nos Parques do DF, a partir das 
8 horas. Percursos serão simultâneos.

Projeto de Lei che-
ga à Câmara Legisla-
tiva. A Casa tem até o 
dia 30 de junho para 
análise e aprovaçao 
do texto.

Contratos urbanos e empréstimos rurais 
somam R$ 757,3 mil em cartas de crédito  
distribuídos pelo Programa do governo.

Prospera DF injeta na 
economia de Brasília
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>> EDITORIAL 

Recepção nada amigável
assusta José Dirceu

José Dirceu, ex-ministro da 
Casa Civil deixou a prisão, após 
decisão favorável do STF sobre 
seu pedido de habeas corpus. Ele 
vai aguardar o resultado do recur-
so em liberdade. Na quinta-feira 
(4), tomou café da manhã com os 
� lhos Joana e Zeca Dirceu, e com o 
amigo Breno Altman. Em conversa, 
já previa que o clima não era dos 
mais favoráveis e poderia piorar. 
“Temos de nos preparar para a 
guerra política”, avisou.

Ex-presidente do PT, Dirceu 
a� rmou que o partido precisa 
mudar rapidamente, atrair a ju-
ventude e os movimentos sociais, 
apresentar um novo projeto e ir 
para o “enfrentamento” contra o 
presidente Michel Temer (PMDB) 
e o PSDB, na tentativa de eleger 
Lula para o Palácio do Planalto. Ou 
seja, os planos continuam. 

E Dirceu tinha razão quanto à 
animosidade da população, por-
que o clima em Brasília realmente 
esquentou com sua chegada e a 
receptividade dos novos vizinhos 
não foi nada amena. O ex-ministro 
da Casa Civil dirigiu-se ao seu 
novo endereço, na quadra 305 do 
Setor Sudoeste, e foi hostilizado 
por manifestantes.

O olhar de José Dirceu era de 
incredulidade. Talvez, para aquele 
senhor, o seu “poder” lhe desse a 
certeza de comodidade no novo 
endereço. Esqueceu-se que o 
brasileiro está cansado, exaurido, 
enfadado com tantos escândalos.

Mais cansado ainda de ver o 
nome dele envolvido nos piores 
escândalos que este país já pre-
senciou. Mexe daqui, futrica dali, 
e o nome de José Dirceu aparece 
nas falcatruas mais absurdas.

Condenado em duas ações 
que lhes impuseram mais de 32 

anos de prisão, é certo que o réu 
tem direito a apostar nos recur-
sos que a lei lhe permite. Porém, 
respeitados os seus direitos, é pre-
ciso, também, respeitar os direitos 
dos cidadãos brasileiros.

Claro que não justi� ca nenhu-
ma tentativa de agressão, mas es-
perar que o povo o receba com 
rosas e dê a cara à tapa novamente 
é pedir demais. 

E após a tumultuada recepção, 
vem o aviso de que os advogados 
do mesmo já preparam ações cí-
veis e criminais contra os manifes-
tantes que dani� caram seu carro 
e que tentaram agredi-lo.

Assim como também o aviso 
de que Dirceu já pensa em se mu-
dar para um bairro mais tranquilo. 
Caro senhor, o bairro em ques-
tão é calmo. Contudo, é formado 
por cidadãos de bem, que pagam 
seus impostos e que, assim como 
milhões de outros brasileiros, 
sentem-se lesados, enganados e 
sapateados por atos de políticos 
corruptos. 

Todos os brasileiros têm o 
direito de ir e vir. Isso cabe ao 
réu em questão também. O chato 
é saber que Brasília terá de aco-
lher mais um político, porque sua 
� lha de cinco anos mora na cidade, 
com a mãe.

Em momentos de re� exão, 
dá dó dos familiares, que sofrem 
toda a ira do povo também. Po-
rém, quando um malfeitor entra 
em esquemas fraudulentos que 
colocam toda a população em 
situação caótica, não pensa nos 
demais cidadãos. E talvez, pelo 
poder que lhes é ofertado, pouco 
pensa também em seus familiares.

Seria ótimo se o Brasil tives-
se uma ilha para mandar todos os 
condenados para lá. 
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A TECNOLOGIA da biometria facial no 
transporte público está em fase de teste. 
A linha 110 da empresa Piracicabana, que 
faz o trajeto Rodoviária-Universidade de 
Brasília (UnB), foi a escolhida para experi-
mentar o sistema. Dez ônibus instalaram 
câmeras acima dos validadores — nos 
quais o usuário passa o cartão – para que 
a concessionária teste os equipamentos 
que serão usados para identifi car fraudes. 

O próximo passo é a atualização da 
foto, em alta resolução, no cadastro do 
passe estudantil de um grupo de alunos 
da UnB. Caberá ao Transporte Urbano do 

O ADVOGADO Roberto Freitas Filho 
tomou posse como desembargador do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios (TJDFT) na segunda (15). 
A cerimônia ocorreu na sala de sessões 
plenárias da Corte, com a presença do 
governador Rodrigo Rollemberg. 

O nome de Freitas Filho foi escolhido 
pelo presidente da República, Michel Temer. 
De acordo com a Constituição Federal, 
um quinto dos lugares do tribunal deve 
ser composto por membros do Ministério 
Público do DF e Territórios e por “advogados 
de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva 
atividade profi ssional”.

SOBRE ROBERTO FREITAS FILHO
Advogado há 23 anos, Roberto Freitas 

Filho é graduado pela Universidade Católica 
de Santos, mestre e doutor em direito pela 
Universidade de São Paulo (USP). Além 
disso, fez pós-doutorado em direito na 
Universidade de Wisconsin, nos Estados 
Unidos.

O magistrado foi avaliador de cursos 
jurídicos do Ministério da Educação; mem-
bro titular da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança do Ministério da Ciência e 
Tecnologia; e suplente do Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos 
Humanos Difusos, diretor do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça e membro da Comissão 
de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional DF (OAB-DF).

APÓS DOIS meses de defl ação, o 
IPCA - Índice de Preço ao Consumidor 
Amplo - registrou alta no mês de abril, 
em Brasília. A taxa chegou a 0,54%. 
Em relação ao Brasil, o resultado fi cou 
0,20% acima da variação medida 
do País (0,08%). Entre os itens que 
apresentaram alta está: comunicação, 
com 1,79%, alimentação e bebida, 
com 0,74% e saúde e cuidados 
pessoais, com 0,61%.

Na contra mão dos dados, a Ceasa 

aponta queda de 4,64% nos preços de 
frutas. A variação incidiu nas bananas 
maçã e nanica, com baixa de 18%, 
no limão Taiti (-7,28) e na maça Fuji 
(-15%). No entanto, a entressafra deixa 
o mamão e goiaba mais caros, com 
16% e 23% respectivamente. 

ROBERTO FREITAS 
FILHO TOMA POSSE 

INFLAÇÃO TJDFT

TRANSPORTE

IPCA registra alta de 0,54%

BIOMETRIA FACIAL COMEÇA A SER TESTADA 

SERVIÇO

SAIBA MAIS: http://www.codeplan.df.gov.br/

Distrito Federal (DFTrans) fazer a moder-
nização no sistema. A medida vai facilitar 
a comparação das imagens captadas pela 
biometria facial. Se os resultados forem 
positivos, o projeto será ampliado para 
as demais linhas de transporte público 
do DF, inclusive o metrô.

O funcionamento é simples. Quando 
o usuário passar o cartão de passe livre, 
imagens são captadas pela câmera 
e encaminhadas para um banco de 
dados. Caso haja incompatibilidade de 
perfi l, serão tomadas providências para 
o bloqueio do benefício, se necessário.

FOTO: GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASÍLIA
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Em coletiva de imprensa, Codeplan apresenta índices de abril 

Roberto Freitas Filho
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esenvolvido com o apoio 
do Banco de Brasília 
(BRB) e da Empresa de 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Distrito Federal 
(Emater-DF), o Prospera DF entre-
gará no sábado (20), na AgroBrasília 
empréstimos rurais que totalizam R$ 
372 mil. A ação é parte dos RS 757,3 
mil em cartas de crédito liberados 
durante a semana e que tiveram 
os primeiros beneficiados na terça 
(16), quando R$ 384,5 mil foram 
entregues, no auditório da Secretaria 
Adjunta do Trabalho, à 38 microem-
preendedores urbanos.

Entre os beneficiados, Thiago 
Freesoon, de 28 anos, que conheceu 
o programa durante o curso de orga-
nizador de ventos do #BoraVencer. 
Ele que é músico e engenheiro civil, 
recebeu por primeira vez o micro-
crédito produtivo do programa do 
governo de Brasília para investir no 
pequeno negócio de vestuário que 
leva as iniciais de seu nome artístico 
como marca.   Com o investimento, 
o microempresário poderá ampliar 
seu negócio e incrementar as vendas. 
“Vale a pena, porque a gente pega um 
pouquinho e vai crescendo. Daqui a 
pouco consegue pagar com o próprio 
esforço, e depois pega um microcré-
dito maior”, diz.

De acordo com o secretário ad-
junto do Trabalho, Thiago Jarjour, 
são constantes as divulgações de 
ferramentas da pasta, tanto de qualifi-
cação profissional, quanto de fomento 
ao empreendedorismo. Um exemplo 
citado por ele foi a Fábrica Social. “A 
gente tem sempre divulgado para os 
alunos o programa de microcrédito, 
na expectativa de eles terem anseio de 
empreender”, disse, ao destacar que 
uma das cartas de hoje foi para um 
aluno da unidade.

Com as duas entregas desta 
semana, o Prospera terá efetivado, 
neste ano, R$ 2.052.016,22, distri-

buídos em 175 contratos. Desen-
volvido e orientado pela Secretaria 
do Trabalho, Desenvolvimento 
Social, Mulheres, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos, o alcance do 
Prospera é voltado para: empreen-
dedores urbanos do setor informal 
(autônomos), micro ou pequenas 
empresas, artesãos, cooperativas 
de trabalho e produção individual 
no meio urbano e cooperativas e 

ProsPera investe 
na economia do dF

O microempreendedor Thiago Freesoon vai usar o crédito para ampliar negócio

Foto: andre Borges/agênCia Brasília
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Contratos urbanos e 
empréstimos rurais somam 
mais de R$ 757,3 mil em 
cartas de crédito distribuídos 
pelo Programa do governo

>> Chutando o balde

>> LDo 2018

O deputado Cláudio Abrantes, 
agora sem partido, anunciou, na  
terça (16), sua saída da base 
de apoio do governo e da Rede, 
partido ao qual era filiado. Com-
promissos não assumidos pelo 
governo, como por exemplo a 
equiparação salarial entre a Polícia 
Civil e a Polícia Federal estão 
entre as causas apresentadas 
pelo parlamentar.

Da tribuna, o deputado fez 
críticas ao governo em várias 
frentes. Cobrou a eleição para 
administradores regionais - uma 
das bandeiras do governador 
Rollemberg – e a implantação da 
universidade pública do DF, “que 
não saiu do papel”. 

Abrantes disse que é preciso 
avançar na política  “no campo 
das ideias, bandeiras e convic-
ções” e condenou a atitude do 
GDF de “colocar nos servidores 
públicos a culpa de todas as 
dificuldades financeiras”. “Tomo 
esta decisão com alívio”, disse 
ao afirmar que prefere ficar ao 

Todas as agências do trabalha-
dor podem auxiliar com informa-
ções, mas os pedidos de crédito 
são feitos nas unidades do Plano 
Piloto (Setor Comercial Sul, Quadra 
6, Lotes 10 e 11) e de Taguatinga 
(Avenida das Palmeiras, Quadra C4, 
Lote 3), de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas ao meio-dia, e das 14 
às 18 horas. No caso da área rural, 
deve-se procurar um dos postos da 
Emater-DF de segunda a sexta-
-feira, das 8 horas ao meio-dia, e 
das 13 às 17 horas. 

Abrantes deixa a Rede 
e a base de apoio do GDF

Projeto deve ser aprovado 
até o dia 30 de junho

Como soliCitar o ProsPera

O texto do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o 
próximo ano (PLDO 2018) que 
estabelece metas e prioridades 
para o exercício financeiro seguin-
te, além de orientar a elaboração 
equilibrada — entre receitas e 
despesas — foi protocolado na 
Câmara Legislativa na segunda 
(15), conforme determina a 
Constituição Federal, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
a Lei Orgânica do Distrito Federal. 
A Casa tem até 30 de junho para 
análise e aprovação.

Para 2018, a previsão de 
receitas é de R$ 40,2 bilhões, 
valor que inclui os montantes 
que o DF recebe da União para 
as áreas de educação, saúde e 
segurança pública. Dos gastos, 
o mais significativo será com 
pessoal, que deverá corresponder 
à maior parte da previsão do 

dispêndio para o próximo ano.
Considerados apenas os 

órgãos da administração subme-
tidos ao Tesouro do DF, estima-se 
que as despesas com pessoal e 
encargos sociais corresponderão 
a R$ 15,03 bilhões. Previsões 
mostram que o Fundo Cons-
titucional do DF receberá um 
acréscimo de 5,02%, o que 
representa R$ 661,8 milhões a 
mais. Com isso, estima-se em R$ 
13,9 bilhões para o próximo ano.

Quanto ao custeio da máqui-
na pública, o PLDO calcula que 
sejam consumidos R$ 7,5 bilhões, 
valor que apresenta o menor 
incremento em relação ao orça-
mento de 2017. Esse montante 
inclui, por exemplo, gastos com 
o Passe Livre Estudantil e para a 
Pessoa com Deficiência, além da 
merenda escolar e a manutenção 
de escolas e hospitais. 

lado da Polícia Civil, corporação 
ao qual é vinculado.

Além disso, Abrantes disse já 
ter determinado às pessoas que 
ocupam posições no governo por 
sua indicação que “coloquem os 
cargos à disposição”, pois não 
fará política em troca de cargos. 
“Ficarei sem partido momenta-
neamente”. 

Abrantes que integra o Blo-
co Sustentabilidade e Trabalho, 
do qual é líder, se reunirá com 
os distritais aliados para debater 
a situação.

produtores familiares na área rural.
Os recursos saem do Fundo de 

Geração de Emprego e Renda do 
DF, e não há cobrança de taxa de 
abertura de crédito, de Imposto so-
bre Operações Financeiras (IOF) ou 
outros tributos. Duas cartilhas pro-
duzidas pela Secretaria do Trabalho 
(uma para público urbano e outra 
para o público rural) trazem mais 
informações sobre o programa.

Cláudio Abrantes

Foto: reprodução 

Pedidos de crédito
 do Prospera DF

• Para a área urbana

Nas Agências do Trabalhador do 
Plano Piloto (SCS, Quadra 6, Lotes 
10 e 11) e de Taguatinga (Avenida 
das Palmeiras, Quadra C4, Lote 3)

De segunda a sexta-feira
Das 8 horas ao meio-dia 

e das 14 às 18 horas

• Para a área rural

Nas unidades da Emater-DF
De segunda a sexta-feira
Das 8 horas ao meio-dia 

e das 13 às 17 horas
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Com 65% das obras executadas, governos retomam construção

s obras do Sistema Produ-
tor Corumbá 4, que estão 
65% executadas, serão 
retomadas. O anúncio 

foi feito na manhã da quinta (11), na 
Estação de Tratamento de Água de 
Valparaíso, em Goiás. A previsão 
para início no fornecimento de água 
é para o fim de 2018. Ao todo, cerca 
de 1,3 milhão de pessoas serão 
beneficiadas: Gama, Santa Maria e 
Recanto das Emas serão atendidos 
pelo novo sistema, além das cidades 
goianas do Novo Gama, Cidade 
Ocidental e Luziânia. 

Trata-se de projeto estratégico 
para assegurar o provimento de 
água para as gerações futuras. Com 
fornecimento de até 5,6 mil litros 
por segundo, a obra vai ampliar em 
70% a capacidade de abastecimento 
do Distrito Federal e desafogar o 
Sistema Produtor do Descoberto. 
“Esta obra vai dar tranquilidade 
para a população pelos próximos 20 
ou 30 anos”, disse o governador de 
Brasília, Rodrigo Rollemberg.

O chefe do Executivo local cha-
mou a atenção para o fato de, antes 
de 2015, o DF não ter investido em 

captação de água por 16 anos. E 
acrescentou que a concretização 
da obra não seria possível sem os 
investimentos que estão sendo feitos 
desde o início de 2015 na construção 
da elevatória, das adutoras e da 
estação de captação e tratamento de 
água. “Uma obra desse porte só seria 
possível com a união de Goiás, do DF 
e do governo federal.”

Responsabilidades 
O projeto é conjunto dos gover-

nos do Distrito Federal e de Goiás 
e executado por meio do Consórcio 
Corumbá — Saneamento de Goiás 
S.A. (Saneago) e Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb). Compete à Saneago 
a captação hídrica e a construção de 
12,7 quilômetros da adutora. Outros 
15,3 quilômetros são de responsabili-
dade da Caesb, assim como a estação 
de tratamento.

O sistema envolve a captação 
de água do Lago de Corumbá, que 
será encaminhada para tratamento 
em Valparaíso (GO). Depois, será 
bombeada para o DF e Entorno. O 
orçamento é de R$ 540 milhões.

Corumbá IV: prometIdo para 2018
Foto: GaBriel jaBour/aGênCia Brasília
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> CRISE HíDRICA >> Contingência

Os moradores de Brasília que 
consomem mais de 10 metros 
cúbicos de água por mês deixarão 
de pagar a taxa de contingência 
a partir de 1º de junho de 2017. 
A suspensão foi anunciada pelo 
diretor-presidente da Agência 
Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito 
Federal (Adasa-DF), Paulo Salles, 
na segunda (15). 

O encargo extra que aumenta 
a conta de água em até 20% 
passou a valer em outubro de 
2016, quando o Reservatório do 
Descoberto atingiu 25% do seu 
nível. Até abril, foram arrecadados 
R$ 44 milhões com a cobrança 
adicional. O recurso se destinará 
a modernizar a rede de abas-
tecimento para mitigar perdas, 
trocar hidrômetros e investir em 
campanhas educativas de uso 
racional do recurso hídrico.

Segundo a Adasa, o Reserva-
tório do Descoberto deve atingir   
9%, o menor nível em outubro.

Taxa será suspensa 
a partir do dia 1º 
de junho de 2017Obras vão ampliar a capacidade de abastecimento 

do DF em 70%. No DF e em Goiás, cerca de 1,3 mi-
lhão de usuários serão abastecidos por meio do sistema

outRas obRas 
A Enfil S.A Controle Am-

biental já atua na montagem do 
equipamento da estação de tra-
tamento de água do Subsistema 
do Lago Norte, onde será feita a 
captação emergencial de água no 
Lago Paranoá. Serão captados 700 
litros de água por segundo para 
desafogar o Sistema Produtor do 
Descoberto. Com valor de R$ 42 
milhões, a obra deve ser concluída 
em setembro.

As obras do Subsistema do 
Bananal, no Parque Nacional de 
Brasília, estão 19% executadas. A 

projeção é beneficiar cerca de 170 
mil habitantes, com investimento 
de R$ 20 milhões. O subsistema 
se integra ao Santa Maria-Torto 
para reforçar o abastecimento em 
11 regiões administrativas. A água 
será captada do Ribeirão Bananal, 
injetada na adutora que conduz 
água do Lago de Santa Maria à 
Estação de Tratamento de Água.  
 A Caesb tem também um 
projeto, já licitado, para captar, ar-
mazenar, tratar e distribuir água do 
Lago Paranoá. As obras aguardam 
liberação de recursos federais de 
R$ 480 milhões. O projeto atenderá 
por 40 anos, 600 mil pessoas. 

• SAIbA mAIS:
Leia a resolução nº 8 e nº 9 

publicada no Diário Oficial do DF, 
nesta terça (16).

http://www.buriti.df.gov.br



Parque Olhos d’água, Asa Norte, terá caminhada no dia 21
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s Secretarias de Edu-
cação e do Meio Am-
biente assinaram, na 
segunda (15), portaria 

conjunta e o plano de gestão — 
este, em parceria com o Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram) — 
do projeto Parque Educador, em 
Samambaia. A ação é parte das 
comemorações do aniversário 
de dez anos do Ibram e marca a 
retomada do programa lançado 
em 2015, que não tinha avançado 
por dificuldades operacionais. 
“Só cuidamos daquilo que ama-
mos e só amamos aquilo que 
conhecemos”, disse a presidente 
do Ibram, Jane Vilas Bôas.

A assinatura do convênio foi 
marcada pelo plantio de mudas. 
Uma delas foi a de João Vitor 
de Melo Silva, de 11 anos, do 
Centro de Ensino Fundamental 
411 de Samambaia, escola que 
participou do evento. “Esse pro-
jeto é legal porque vai nos trazer 
para o parque. Meu pai é dono 
de chácara, e eu sempre plantei, 
então estou no lugar certo”, disse 
o garoto.

O Parque Educador consiste 
em promover atendimento peda-
gógico para cerca de 25 mil alunos 
da rede pública em unidades de 
conservação. A lista inclui ainda 
o Parque Saburo Onoyama, em 
Taguatinga, o Parque Ecológico de 
Águas Claras e o Parque Sucupira, 
este com a Estação Ecológica de 

Águas Emendadas, em Planaltina.
O Parque Educador integra o pro-

grama Brasília nos Parques, criado 
pelo Decreto nº 37.115, de 15 de feve-
reiro de 2016, que tem por finalidade 
aprimorar o uso público dos parques 
e unidades de conservação distritais, 
coordenando os esforços dos diversos 
órgãos e entidades do DF.

Oito professores vão atuar no progra-
ma. Eles vão passar por processo seletivo, 
em junho, e por curso de formação. Serão 
quatro duplas, uma para cada parque. Ain-
da não estão definidas todas as unidades 
de ensino participantes. Nas três primeiras 
semanas de cada mês, apenas as escolas 
participantes do programa terão acesso. Na 
quarta semana, ele será ampliado a todas 
as unidades de ensino fundamental da rede 

pública, mediante agendamento virtual. 
Na ocasião, a Urbanizadora Para-

noazinho realizou a doação de R$ 33 
mil em equipamentos como computa-
dores, mesas e cadeiras para a Estação 
Ecológica de Águas Emendadas, em 
Planaltina. A ação é parte do acordo 
de compensação florestal do Grande 
Colorado firmado entre a empresa e o 
Ibram, que totaliza R$ 400 mil.

PROJETO 
PARQUE EDUCADOR É REATIVADO

Governo vai abrir licitação para o controle das queimadas no DF

FOTO: JUSSIARA SANTOS

A

> MEIO AMBIENTE 

AssinAturA da porta-
ria ocorreu na segunda 
(15), no Parque Três 
Meninas, em Samam-
baia, com plantio de 
mudas. Iniciativa presta-
rá atendimento a escolas 
que tenham o regime de 
educação integral. 

DF entra em estado de emergência ambiental

Professores serão selecionados

O estudante João Vitor de Melo, plantou uma das seis primeiras mudas 

FOTO: TONY WISTON/AGÊNCIA BRASÍLIA
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O Distrito Federal está em situação 
de emergência ambiental até novembro, 
conforme o Decreto nº 38.184, publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal da 
quinta (11). Esse é o primeiro passo para a 
contratação das brigadas distritais, que vão 
atuar no combate a incêndios em parques 
e unidades de conservação de Brasília.

A medida é uma das frentes de pre-
venção e enfrentamento das queimadas 
no Cerrado e está prevista no Plano de 

Prevenção e Combate aos Incêndios Flo-
restais. O documento complementa, em 
âmbito distrital, o que está estabelecido 
na Portaria nº 105, de 21 de fevereiro de 
2017, do Ministério do Meio Ambiente. A 
norma define as regiões, em todo o País, 
em situação de emergência ambiental.

Com isso, o Executivo fica autorizado a 
abrir licitação para selecionar profissionais 
capacitados para o enfrentamento dos 
incêndios florestais. A contratação será feita 

>> Ibram: 10 anos

>> Combate às queimadas

Em 28 de maio, o Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram) com-
pleta 10 anos. Para comemorá-
-los, a autarquia preparou uma 
programação especial no mês. 
De 22 a 25 de maio, uma expo-
sição sobre a história, as funções 
e as principais ações promovidas 
pelo Ibram percorrerá quatro 
parques ecológicos: Parque 
Ecológico Dom Bosco (Lago Sul), 
Parque Ecológico dos Jequitibás 
(Sobradinho), Parque Ecológico 
Ezechias Heringer (Guará) e 
Parque Ecológico de Águas 
Claras (Águas Claras).

No domingo (21), haverá a 
4ª Caminhada nos Parques do 
DF, a partir das 8 horas. Serão 
percursos simultâneos, com 
três horas de duração, em 15 
unidades de conservação. O 
passeio contará com guias do 
Grupo de Caminhadas Brasília 
nos seguintes parques: Parque 
Ecológico de Águas Claras, Par-
que de Uso Múltiplo da Asa Sul, 
Parque Ecológico de Uso Múltiplo 

Caminhadas simultâneas 
em parques do DF

do Cortado, Parque Ecológico Eze-
chias Heringer – Guará, Parque 
Ecológico Dom Bosco, Floresta 
Nacional, Jardim Botânico de 
Brasília, Parque dos Jequitibás, 
Arie Granja do Ipê — Região da 
Mesa JK, Parque Ecológico e de 
Uso Múltiplo - Olhos d’Água – Asa 
Norte, Parque Nacional, Parque 
Ecológico dos Pequizeiros – Pla-
naltina, Parque de Uso Múltiplo 
Ponte Alta do Gama, Serrinha do 
Paranoá e Cachoeira do Urubu 
-  Arie – e Parque Três Meninas, 
Samambaia.

Em 27 de maio, está prevista 
a inauguração do Parque Ecoló-
gico do Gama, às 9 horas. No dia 
30, no Riacho Fundo I, serão en-
tregues cartilhas de construção 
coletiva de educação ambiental, 
também às 9 horas. Em 31 de 
maio, às 9 horas, no Parque do 
Cortado, em Taguatinga, será 
lançado o edital com termo de 
colaboração com entidades sem 
fins lucrativos, para o funciona-
mento do hospital veterinário.

em caráter emergencial, sob responsabili-
dade do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

O processo seletivo será publicado 
no Diário Oficial do DF para  escolha de 
profissionais capacitados. Os custos da 
contratação dependem da disponibilidade 
financeira. A situação de emergência am-
biental permite também contratar outros 
serviços: como a compra de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) para as equipes 
que atuam no controle das chamas. 



ESPAÇO RENATO RUSSO 

Cultura e 
qualidade de vida 
no Rumo Certo.

Nossa capital fez 30 anos como Patrimônio 

Cultural da Humanidade. E os presentes por essa 

data estão por todos os lados. Começando com 

a reforma do Espaço Renato Russo. Com um 

investimento de R$ 5,6 milhões, as obras estão 

em andamento. E a entrega está prevista para 

este ano. Além disso, o Centro de Dança do DF 

também passa por revitalização. A população 

receberá um espaço com 5 salas, videotecas e 

muito mais. E o próximo da lista de reformas é 

o Teatro Nacional. Este é o Governo de Brasília 

colocando nossa cultura no Rumo Certo.

R$5,6 mi
investidos na reforma do 

ESPAÇO RENATO RUSSO

R$3,2 mi
para as obras no 

CENTRO DE DANÇA DO DF
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SERVIÇO

Doe Leite Materno
DISQUE 160, opção 4 – de segunda
a sexta, período matutino
Postos de coleta. 
ACESSE: HTTP//:amamentabrasilia.
saude.df.gov.br

m comemoração ao dia 
19 de maio, data em que 
é comemorado, mundial-
mente, o Dia da Doação 

de Leite Humano, a Secretaria de 
Saúde do DF está promovendo 
uma série de eventos com postos 
de coleta em todo o DF, apresen-
tações culturais, palestras educa-
tivas e entrega de certifi cados às 
doadoras. O objetivo é sensibilizar 
a população do DF quanto à rele-
vância do ato de doar leite humano. 

Na terça (16), o governador de 
Brasília, Rodrigo Rollemberg, ao 
lado da esposa e colaboradora do 
governo, Márcia Rollemberg, par-
ticipou da cerimônia de abertura 
da campanha Doe leite materno 
— um pouquinho do que você doa 
é tudo para quem precisa. O evento 
ocorreu no Mezanino da Torre de 
TV e contou com o ministro de 
Saúde, Ricardo Barros; o secre-

ABERTA CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE LEITE MATERNO EM BRASÍLIA 

E

> SAÚDE

AÇÕES serão realizadas 
durante todo o mês em come-
moração ao Dia Mundial da 
Doação do Leite Materno

Na cerimônia, o Governador Rollemberg elogia o trabalho feito no DF

FOTO: GABRIEL JABOUR/AGÊNCIA BRASÍLIA

FOTO: REPRODUÇÃO

As ações ocorrerão até dia 26 de 
maio. Na sexta (19), Dia Mundial da 
Doação de Leite Humano, estão pro-
gramados dois eventos. Um no shopping 
Conjunto Nacional de Brasília, das 10 às 
20 horas, e outro na estação de metrô 
Águas Claras, das 14 às 20 horas. E, no 
Conjunto Nacional haverá um estande 
para lançamento do aplicativo do Ama-
menta Brasília. 

PROGRAMAÇÃO: 
•17/5 - Dia de Doação do Posto 

de Coleta do Hospital Regional de 
Samambaia, às 14, no Sítio Geranium, 
situado no Núcleo Rural de Taguatinga, 
Chácara 29, via de ligação Samambaia 
e Setor QNL de Taguatinga. 

• 18/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Materno 
Infantil de Brasília, às 10h. 

• 18/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional de 
Brazlândia, às 14h30, na Obra Social Santa 
Izabel, situada na Quadra 5, Lote 3/4, Setor 
Tradicional, ao lado da Igreja São Sebastião. 

19/5 - Dia de Doação de Leite 
Humano do Distrito Federal. 

PROGRAMAÇÃO: 
• DAS 10 às 20h, no Shopping 

Conjunto Nacional. 
• DAS 14H ÀS 20H, na estação do 

metrô de Águas Claras. 

CAMPANHA DE 
DOAÇÃO NO DF

tário de Saúde do DF, Humberto 
Fonseca; o secretário de Políticas 
para Crianças, Adolescentes e Ju-
ventude, Aurélio de Paula Araújo. 

Referência na política de incen-
tivo de aleitamento materno, com 
13 bancos de leite padrão Ouro, 
certifi cados pela Rede Global de 
Bancos de Leite Humano, Brasília 
conta com 15 unidades de doação 
de leite materno — dez da rede 
pública, três em hospitais particu-
lares e duas do SUS. “As doadoras 
de leite e de amor ao próximo, e os 

servidores da Secretaria de Saúde e 
do Corpo de Bombeiros fazem de 
Brasília uma referência nacional”, 
afi rmou Rollemberg.

• 20/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Univer-
sitário de Brasília, de manhã. 

• 22/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional 
de Planaltina, às 14h, na tenda da 
Cerpis, ao lado do hospital. 

• 23/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional 
de Sobradinho, às 14h, no auditório da 
Coordenação Regional de Ensino de 
Sobradinho (CRE), situada na Quadra 
17, Lote Especial 4. 

• 23/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional 
do Paranoá, às 14h, na Área de Con-
vivência do Caps, ao lado do banco 
de leite da unidade. 

• 24/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional 
de Santa Maria, às 14, no auditório. 

• 25/5 - Dia de Doação do 
Banco de Leite Humano do Hospital 
Regional da Asa Norte, às 15h, no 
jardim interno. 

• 26/5 - Dia de Doação do Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional 
de Taguatinga, às 15h, na área externa 
no banco de leite da unidade. 



SERVIÇO

Exposição Vida urbana e ar-
quitetura sustentável na Dinamarca
No Palácio do Buriti. DE 15 A 31 de 
maio / ENTRADA FRANCA . De segunda 
a sexta-feira. DAS 9 ÀS 18 HORAS
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Cidades inteligentes
Secretaria de Políticas 
para Crianças, Ado-
lescentes e Juventude 
abriu as inscrições para 

a terceira aula do projeto #Bora-
Vencer em 2017. Qualquer aluno 
do ensino médio da rede pública 
pode se inscrever. As aulas, gra-
tuitas, preparam os estudantes do 
Distrito Federal para ingressar 
no ensino superior. Em 2016, 
foram aprovados 400 alunos do 
#BoraVencer em universidades 
públicas, em cursos como direito, 
medicina e engenharias.

O próximo aulão do projeto 
será em 21 de maio, a partir das 
13h, no Auditório Master do 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
A AULA DE 21 DE MAIO

FOTO: TONINHO TAVARES/AGÊNCIA BRASÍLIA

A

> #BORAVENCER 

A NOVIDADE esse ano é 
o preparo de alunos para o 
vestibular do meio do ano e 
para a prova do Programa 
de Avaliação Seriada da UnB

>> Cultura

Soluções inovadoras para 
garantir qualidade de vida e otimizar 
os recursos naturais. Esse é o foco 
da exposição Vida urbana e arqui-
tetura sustentável na Dinamarca, 
que estará aberta à visitação até 
31 de maio, no Palácio do Buriti. 
Produzida pela Embaixada da 
Dinamarca no Brasil, a mostra 
traz exemplos de como pensar 
estratégias e políticas públicas 
para que as cidades cresçam de 
forma sustentável.

A exposição oferece respos-
tas para a criação de cidades 
inteligentes, com redução de 
emissões de dióxido de carbono 
(CO2), aquecimentos urbanos e 
ampliação de espaços de socia-
lização. Alargamento de ciclovias 
e calçadas é uma das ações para 
promover maior sociabilidade 
entre os dinamarqueses e tam-
bém faz parte da estratégia de 
mobilidade urbana.

A abertura dos espaços públi-
cos para visitação é uma das ações 

Mostra de arquitetura 
e design no Buriti

do programa Brasília Cidadã, do 
governo local, destinado a incentivar 
a participação social na construção 
política da cidade e motivar o 
voluntariado, além de apoiar ações 
de cidadania, educação e cultura.

Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães. Matemática, artes e 
gramática são as disciplinas esco-
lhidas para o dia. Só na primeira 
chamada de 2017 do Programa 
de Avaliação Seriada (PAS), da 
Universidade de Brasília (UnB), 
foram aprovados 145 egressos do 
#BoraVencer.

Neste ano, a novidade é o 
preparo dos estudantes para o 
vestibular de meio de ano e o 
PAS da UnB. Ainda está prevista, 
para o primeiro semestre, uma 
aula em 28 de maio, que abor-
dará as disciplinas de geografi a, 
literatura e história. No dia da 
aula, a secretaria disponibilizará 
transporte gratuito antes e depois 
do encontro. O ônibus parte da 
plataforma inferior “A” (ao lado 
do Box A17) da Rodoviária do 
Plano Piloto em direção ao Cen-
tro de Convenções, das 11 às 14 
horas. Ao fi nal do aulão, faz o 
caminho de volta.

No dia da aula, a secretaria dis-
ponibilizará transporte gratuito 
antes e depois do encontro. O ônibus 
parte da plataforma inferior “A” (ao 
lado do Box A17) da Rodoviária do 
Plano Piloto em direção ao Centro de 
Convenções, das 11 às 14 horas. Ao 
fi nal do aulão, faz o caminho de volta.

Em 2016, a pasta promoveu nove 
aulões do #BoraVencer, entre abril e 
outubro, além de um curso intensivo, 
entre setembro e outubro, atendendo 
16 mil estudantes.

TRANSPORTE GRATUITO 
ANTES E DEPOIS DAS AULAS

SERVIÇO

Informações no site da 
Secretaria da Criança:

www.crianca.df.gov.br ou no 
EMAIL: boravencer@gmail.com
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