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BRASÍLIA:
Tudo o que é real um dia foi sonho na

mente de alguém. Brasília foi
sonhada por Tiradentes e Dom Bosco e
construída por outros tantos brasileiros,
ilustres e anônimos. A cidade-parque,
idealizada por Juscelino, Lucio Costa,
Niemeyer,Athos Bulcão e Burle Marx tem
vi r tudes ún icas . É s ímbo lo de
racionalidade, harmonia e integração com
a natureza. E seus habitantes fazem dela
um lugar maravilhoso de se viver.

Porém, Brasília enfrenta desafios
semelhantes aos de outras grandes cidades
brasileiras. Os brasilienses desperdiçam,
diariamente, horas preciosas no trânsito,
dentro de seus carros ou de ônibus, muitos
deles em péssimas condições; o sistema
público de saúde está sucateado; a

educação pública não se encontra em situação
melhor; a criminalidade cresceu muito nos
últimos anos; faltam emprego e moradia.

Recentemente, o governo do Distrito

Federal, por meio de sua base de apoio na

Câmara Legislativa, aprovou um novo Plano

Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT),

que tem o mérito de regularizar uma série de

áreas residenciais. No entanto, prevê a

construção do Setor Habitacional do Catetinho

sobre uma Área de Proteção de Mananciais.

Certamente, não é à custa do esgotamento dos

recursos hídricos que se deve ampliar a oferta

de moradia. Isso seria atacar um problema

criando um outro, irreversível por sinal.

Ao mesmo tempo, o GDF leva adiante a
construção do Setor Noroeste, voltado

PASSADO, PRESENTE E FUTURO
exclusivamenteparaossetoresdealtíssima
renda,quandoodéficithabitacionaldacidade
atingeossetoresdemédiaebaixarenda.

Asaídapassapeloinvestimentoem
transportepúblicoeaconstruçãodeciclovias;
aprioridadeàsáreasdesaúde,educaçãoe
segurança;eaimplantaçãodeumaestratégia
dedesenvolvimentodoEntorno,articulada
comosgovernosdeMinas,GoiáseBahia,que
amplieaofertadetrabalhonaregiãoe
contribuaparadesafogarademandapor
serviços,empregoemoradiadentrodo
quadriláterodoDistritoFederal.

Noseu49ºaniversário,éhoradeBrasíliase
organizarparaagrandefestadoseu
cinquentenário.Éhora,sobretudo,deprojetar,
comentusiasmoeresponsabilidade,osseus
próximos50anos–emsintoniacoma
prosperidadeeconômica,ainclusãosocialea
sustentabilidadeambiental.

ELEIÇÃODIRETA
PARAADMINISTRADORES
REGIONAIS

O
deputadofederalRodrigoRollemberg(PSB-
DF)acreditaqueapopulaçãodoDistrito

Federaltemodireitodeescolheros
administradoresregionaispormeiodovoto.Para
isso,apresentounaCâmaradosDeputadosa
PropostadeEmendaàConstituição(PEC)
261/2008,quepretendeacabarcomaindicaçãodos
administradoresregionaispelogovernadordoDF.

“Hoje,osadministradoressãoescolhidospelo
governador,normalmente,emnegociaçõesaportas
fechadas,alheiasaosinteressesdacomunidade.É
precisomoralizaresseprocessodeescolha.
Queremosdemocratizaroprocessopolítico”,diz
Rollemberg.

Recentemente,otelejornal,daTV
Globo,abriuumdebateemsuapáginana
sobreaproposta.Agrandemaioriadasopiniõesfoi
favorávelàidéia.“Éapropostamaiscoerentee
justa,poisdáodireitodeopovoescolherseu

BomDiaDF
internet

administrador.Comissoocandidatoterámais
compromissocomacidade”,avaliaointernauta
JoséEdwanioLopes.“Talpropostapodemelhorar
arelaçãoentreadministraçãoepopulação,darmais
agilidadeemtodosossentidoseacabarcomo
cabidedeempregoparacaboseleitorais”,opina
RinaldoVilelanositedotelejornal.

•Qualquerpessoapodesecandidataraocargo.

•Énecessáriotermaisde21anos,serfiliadoa
partidopolíticoeterdomicílioeleitoralna

cidadeondepretendeconcorrer.

•Mandatodequatroanos,compossibilidadede
umareeleição.

•Amudançanãoprevêaumentodegastos,nema
transformaçãodasregiõesadministrativasem

municípios.

OquedizaPECdosAdministradores:
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O presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer (PMDB-SP), criou

oficialmente uma comissão especial destinada a
preparar as comemorações do cinquentenário da
inauguração de Brasília e da transferência do
Congresso Nacional para a nova Capital Federal.
A comissão será presidida pelo líder do PSB na
Câmara, deputado Rodrigo Rollemberg (DF),
autor do ofício que sugeriu a criação do
colegiado. Ele defende a importância da Casa em
definir uma pauta legislativa e preparar um
calendário especial de atividades para celebrar os
50 anos de mudança da capital federal e,
consequentemente, os 50 anos da instalação do
Congresso Nacional em Brasília.

A ideia é fazer não somente uma extensa
programação na própria Câmara, mas também
participar das demais comemorações na cidade.
“Queremos recuperar fatos históricos que
precederam a criação da cidade, seu projeto
revolucionário, sua construção, a transferência
da capital e do Congresso, seus personagens e sua
transformação em Patrimônio Cultural da
Humanidade”, explica Rollemberg. O
parlamentar do Distrito Federal ressalta a
importância de se construir uma pauta de
proposições legislativas sobre a cidade, que
possam ser votadas até o dia 21 de abril de 2010.

Rollemberg presidirá comissão para cuidar dos 50 anos de Brasília
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Um dever básico do cidadão é manter a cidade limpa.

No entanto, pessoas de diferentes classes sociais

jogam lixo em qualquer lugar.

Sujam ruas parques, praias, córregos, rios e locais públicos,
afetando o meio ambiente.

Jogar lixo na rua entope bueiros e causa enchetes.


