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Matérias mais lidas
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I Descaso com os usuários
I Confronto no Ciago
I Leilão arrecada R$ 110 mil
I As várias faces de uma
tr agédia
I Sai edital do Ibama
I Vítima teria sido ameaçada

I Calote em alta
I Polêmica está de volta
I Agefis fiscaliza atendimento
em shoppings
I Vítima está no HRC
I Negociação parada
I CPI denuncia 226 gentefinas
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Abaixo-assinado
em Sobradinho

No início de 2007, encaminhamos à
Administração de Sobradinho, um abai-
xo-assinado, onde moradores da Quadra 2
Conjuntos C4 e C8, reivindicam colocação
de iluminação pública num estacionamento
que está sem luz há mais de 40 anos,
segundo moradores mais antigos. Segundo
a administração daquela satélite, o referido
documento foi encaminhado à CEB para as
providências cabíveis.

Pergunto ao senhor superintendente
daquele órgão, José Jorge, o porquê de tanta
demora? Será que teremos de chamar as
emissoras de televisão para fazerem uma
reportagem a respeito do assunto? Ou
mesmo acionar o MP? Ali, praticam-se
pequenos furtos, cavalo-de-pau e sexo à
vontade, devido e escuridão no local. Mo-
radores vivem ligando para a polícia du-
rante a madrugada em função do alto
volume dos sons de carros de playboys. Até
quando?
lJosé Monte Aragão
Sobradinho (DF)

À mercê da
própria sorte

Para o homem do campo os primeiros
trovões são sinais de que está na hora de
preparar a terra e as sementes para o
plantio. A chuva é bem-vinda. Já para mais
da metade da população brasileira, que
mora mal, em favelas ou bairros pobres, o
período das águas é visto como um mar-
tírio. Ele traz preocupação e medo. A
ausência de serviços públicos, tais como
rede de captação, tratamento e distribuição
de água potável, coleta e tratamento do lixo,
rede de esgoto e drenagem de águas pluviais
faz com que essa população fique à mercê
da própria sorte. Vêm os riscos de doenças,
de perda da casinhola, de mortes e con-
seqüentemente o aumento da miséria. Não
há quem não saiba que saneamento básico
é qualidade de vida. Mas no nosso País, o
acesso a esse serviço público é pior que o do
Paraguai. E, segundo estudiosos do as-
sunto, a falta dele mata no Brasil, mais que
a Aids. A televisão tem nos mostrado o
quanto sofrem esses nossos irmãos que, em
época de eleições recebem tapinhas nas
costas e promessas de dias melhores. Mas

entra ano e sai ano, a situação fica cada vez
mais calamitosa. O que será que sentem
aqueles que saqueiam os cofres públicos,
quando no aconchego de seus palacetes
vêem milhões de brasileiros enfrentado ver-
dadeiros dilúvios? Lembremos dos men-
saleiros, dos fraudadores do INSS, da
Receita Federal e também dos acusados de
desvios de verbas do PAC. Não nos es-
queçamos de passar para as nossas crianças
que a corrupção é o pior mal que assola
uma sociedade. Ela mata.
lJeovah Ferreira
Planaltina (DF)

Para amenizar
os efeitos da crise

O governo quer amenizar os efeitos da
crise? Que demonstre com ações. Facilite a
vida das empresas e do povo. Dê chances
para que as pessoas físicas e jurídicas
sobrevivam. Basta, sem afetar os inves-
timentos, que reduza significativamente os
gastos e a sufocante carga tributária – são
iniciativas básicas, benéficas à coletividade.
lHumberto Schuwartz Soares
Vila Velha (ES)
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Mais uma esperteza do governo com esta vistoria fajuta de
liberação de gases lançados na atmosfera. É o famoso jeitinho
brasileiro, porque não dizer que é mais uma garfada no bolso dos
contribuintes.
lRenato Pereira, sobre a matéria "Motorista terá de pagar mais uma taxa para
vistoria sobre a quantidade de poluentes lançados no ar"

Mais uma responsabilidade jogada para nossos policiais mi-
litares. Como se eles dessem conta de cumprir o papel cons-
titucional, agora eles vão organizar estacionamentos de ônibus em
virtude da incompetência de pessoas responsáveis por gerir
contratos ou convênios e órgãos do Estado que não cumprem o seu
papel de fiscalizar, e sim, apenas, sabem reivindicar melhores
salários; salários esses, os melhores do país na categoria (agentes do
Detran), pois recebem um adicional de risco de vida no valor de R$
2,5 mil enquanto os PMs, continuam lutando por tal gratificação e
contra o próprio Estado, pois este somente autoriza novas invasões,
fazendo com que a população cresça absurdamente, sem se
preocupar com a estrutura básica: saúde, segurança e educação,
como vemos em Águas Claras, Estrutural, Vicente Pires e diversos
Condomínios. É lamentável.
lPaulo José, sobre a matéria "GDF elabora plano para segurança no transporte
escolar"

A ONG Rodas da Paz está de parabéns em promover um
passeio em prol do meio ambiente e da conviência urbana. Mil
participantes quer dizer que as pessoas estão envolvida e preo-
cupada com o estilo de vida que se leva hoje em dia. Imagine
quantos engarrafamentos poderiam acabar se 5% das pessoas
andassem de bicicleta.
lLêda Campos, sobre a matéria "Cerca de mil pessoas se reuniram para
passeio de bicicleta promovido por ONG"

CA RTA S

NORTE Encoberto a nublado com pancadas de chuva
Mín.: 20º C — Máx.: 35º C
NORDESTE Nublado a parcialmente nublado
Mín.: 17º C — Máx.: 37º C
CENTRO-OESTE Nublado a encoberto com pancadas de chuva
Mín.: 16º C — Máx.: 35º C
SUDESTE Nublado a encoberto com pancadas de chuva
Mín.: 11º C — Máx.: 35º C
SUL Parcialmente nublado
Mín.: 5º C — Máx.: 34º C

TEMPO

Nublado a encoberto 17 C
26 C

70 C
85 C

6h23 17h53

27/4 5/5

13/5 20/5

HÁ T R I N TA ANOS NO JBR – Q U I N TA FEIRA, 16 DE N OV E M B RO DE 1978

PRIMEIRA PÁGINA
I Governo espera que haja empate. Os últimos
cálculos que chegavam às mãos do governo
quanto aos votos da eleição de 15 de novembro
indicavam que seria bem possível um empate.
Esses dados foram passados para poucas
autoridades que preferiram não se pronunicar
sobre o caso, mas os comentários eram que o
MDB teria uma votação um pouco maior do
que a Arena. Porém a Arena garantia mais votos
tanto na Câmara quanto no Senado Federal, por
seu número elevado de cadeiras.

O QUE FOI NOTÍCIA NA CIDADE
I O índice de abstenção em Brasília foi de 45%
sobre o total de 93.980 eleitores que pediram a
transferência de seus títulos para o Distrito
Federal.O TRE considerava o número bem alto.

I A tranqüilidade tinha marcado o dia das
eleições em Brasília. Nenhum problema grave foi
comunicado pelo TRE durante as eleições. Só
foram registrados, por telefone, fatos corriqueiros,
como perda do título de eleitor e falta de
remessa das folhas eleitorais.

E-mail: freddy@jornaldebrasilia.com.brDE OLHO NO ECA
POR FR E  D DY CHARLSON

O lado triste da infância
A coluna dominical De Olho no ECA estréia falando de uma triste

realidade. Quase 26 mil denúncias relacionadas à exploração sexual de
crianças e adolescentes foram registradas no Brasil este ano. Média de quase
90 por dia. O número aguarda os participantes do 3º Congresso Mundial de
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, de 25 a
28 deste mês, no Riocentro, no Rio de Janeiro. O evento, com participação
de 192 países, deve reunir três mil pessoas. Serão representantes de
governos, ONGs, militantes, formadores de opinião, acadêmicos,
empresários, artistas e adolescentes. A idéia é fortalecer a integração das
redes de enfrentamento mundiais e mobilizando os participantes para aplicar
políticas que garantam o fim da violência sexual de meninos e meninas.
Assim, o objetivo é o combate às novas formas de exploração – internet e
tráfico de pessoas –, além de discutir a responsabilidade de cada setor da
sociedade envolvido no enfrentamento ao fenômeno.

l Vamos deixar de blablablá
Tudo muito bom, muito bonito, mas é importante que tais discussões

sejam aprofundadas e, principalmente, referendadas pelo poder público, no
sentido de liberar recursos e espaço em sua agenda para a batalha.
Instituições privadas e organizações não-governamentais também devem
deixar o blablablá de lado e atuar com mais evidência e eficaz no combate ao
problema. Crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual agradecem.

Sempre alerta na fronteira!
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Gente nova
no CDCABrasil, Paraguai, Argentina e

Uruguai assinaram convênio
contra a exploração sexual
infanto-juvenil nas fronteiras
desses países. Medida mais que
bem-vinda. Os governos devem
fazer um diagnóstico da situação e
capacitar equipes para combater o
problema. O acordo foi firmado,
em Brasília, na 14ª Reunião de
Altas Autoridades em Direitos
Humanos e Chancelarias do
Mercosul e Estados Associados. O
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) vai liberar
US$ 1 milhão para a
Universidade Federal de Mato

Grosso do Sul (UFMS) gerenciar
o trabalho pelo Programa de
Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes
em Território Brasileiro (Pair). O
programa será aplicado em 14
cidades fronteiriças do Brasil, nos
limites de países do Mercosul,
incluindo Foz do Iguaçu,
Ciudad del Este (Paraguai) e
Puerto Iguazú (Argentina).
A atuação começará no ano que
vem, em parceria com o
Governo Federal. O Pair
começou a ser implantado em
2003 em seis estados.

Dez conselheiros do
Conselho de Defesa dos
Direitos das Crianças e
Adolescentes do DF
(CDCA) tomaram posse.
A nova gestão é
representada por
instituições com militância
e atuação na área. Entre
os planos dos novos
conselheiros estão a
revisão para a concessão
dos registros do Conselho
e o planejamento para a
definição do plano de
trabalho da CDCA. A
posse ocorreu na sede do
CDCA, na 515 Norte.

Prêmio para
a Defensoria

A Defensoria Pública
do DF venceu a 3ª edição
do Prêmio Sócio-Educando
na categoria Acesso à
Justiça. O prêmio incentiva
práticas em medidas
voltadas para adolescentes
em conflito com a lei. O
órgão tem atendimento
específico, com ações que
efetivam o direito à defesa
dos jovens. O prêmio é
uma iniciativa do Instituto
Latino Americano das
Nações Unidas para
Prevenção do Delito e
Tratamento do Delinqüente
(Ilanud), SEDH, Unicef e
Andi. As experiências serão
relatadas numa publicação.
Outras cinco categorias
foram premiadas.

Vai rolar
17 de novembro – Será instalada, amanhã, às 16h, a Segunda

Vara da Infância e da Juventude do DF. Ela vai funcionar no
Fórum de Samambaia e terá jurisdição nas Regiões
Administrativas de Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia,
Taguatinga, Águas Claras e Brazlândia. O evento acontece na QR
302, Centro Urbano, NR 01, em Samambaia.

18 de novembro – Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados,
deputado federal e vice-prefeito eleito de São Bernardo do Campo
(SP) vai se apresentar, de graça, a partir das 19h, na Praça do
Relógio, no centro de Taguatinga. O show será em comemoração
ao Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares. O 18 de novembro
foi escolhido porque há sete anos, neste dia, era realizado o
Primeiro Congresso de Conselheiros Tutelares.

21 de novembro – As secretárias de Ação Social do DF e de
Goiás, Eliana Pedrosa e Flávia Morais, respectivamente, vão se
reunir para tratar das questões de trabalho infantil e exploração
sexual no Entorno. Promessa de ações para combater o problema.

R$ 46,8 bilhões
O artigo

Artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente: "A criança e o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência".

ISE RV I Ç O

Telefoned do Disque-Denúncia no DF: 181 (gratuito) ou 3323-8855.

... é quanto o Governo Federal liberou para ações e programas destinados à infância e à
adolescência, até setembro deste ano. Em dois anos o aumento de recursos foi de 27%.
O total foi R$ 31,6 bilhões, em 2006 e R$ 37,9 bilhões, em 2007.


