P

E

C

I

A

L

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
udo 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
virtudes únicas. É símbolo de
racionalidade, harmonia e integração com
a natureza. E seus habitantes fazem dela
um lugar maravilhoso de se viver.

BRASÍLIA:
T

Ao mesmo tempo, o GDF leva adiante a
construção do Setor Noroeste, voltado
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.
educação pública não se encontra em situação
melhor; a criminalidade cresceu muito nos
últimos anos; faltam emprego e moradia.
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exclusivamente para os setores de altíssima
renda, quando o déficit habitacional da cidade
atinge os setores de média e baixa renda.
A saída passa pelo investimento em
transporte público e a construção de ciclovias;
a prioridade às áreas de saúde, educação e
segurança; e a implantação de uma estratégia
de desenvolvimento do Entorno, articulada
com os governos de Minas, Goiás e Bahia, que
amplie a oferta de trabalho na região e
contribua para desafogar a demanda por
serviços, emprego e moradia dentro do
quadrilátero do Distrito Federal.
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deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSBDF) acredita que a população do Distrito
Federal tem o direito de escolher os
administradores regionais por meio do voto. Para
isso, apresentou na Câmara dos Deputados a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
261/2008, que pretende acabar com a indicação dos
administradores regionais pelo governador do DF.
“Hoje, os administradores são escolhidos pelo
governador, normalmente, em negociações a portas
fechadas, alheias aos interesses da comunidade. É
preciso moralizar esse processo de escolha.
Queremos democratizar o processo político”, diz
Rollemberg.

No seu 49º aniversário, é hora de Brasília se
organizar para a grande festa do seu
cinquentenário. É hora, sobretudo, de projetar,
com entusiasmo e responsabilidade, os seus
próximos 50 anos – em sintonia com a
prosperidade econômica, a inclusão social e a
sustentabilidade ambiental.
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Recentemente, o telejornal Bom Dia DF, da TV
Globo, abriu um debate em sua página na internet
sobre a proposta. A grande maioria das opiniões foi
favorável à idéia. “É a proposta mais coerente e
justa, pois dá o direito de o povo escolher seu
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administrador. Com isso o candidato terá mais
compromisso com a cidade”, avalia o internauta
José Edwanio Lopes. “Tal proposta pode melhorar
a relação entre administração e população, dar mais
agilidade em todos os sentidos e acabar com o
cabide de emprego para cabos eleitorais”, opina
Rinaldo Vilela no site do telejornal.

O que diz a PEC dos Administradores:
• Qualquer pessoa pode se candidatar ao cargo.
• É necessário ter mais de 21 anos, ser filiado a
partido político e ter domicílio eleitoral na
cidade onde pretende concorrer.
• Mandato de quatro anos, com possibilidade de
uma reeleição.
• A mudança não prevê aumento de gastos, nem a
transformação das regiões administrativas em
municípios.

Geração Brasília
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Rollemberg presidirá comissão para cuidar dos 50 anos de Brasília

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.

Consciência Ambiental
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.

