
Quem não se recorda das palavras de orientação e 

de estímulo de sua mãe?

Letrada ou inculta; de destaque social ou humilde; da ci-
dade ou da roça; idosa ou jovem,ela é um repositório de 
sabedoria e de conhecimentos gerais e universais. Mas 

é um repositório diferenciado, sagrado. É quase um relicário!
Um poema lembra essa realidade ao recordar atos de mãe: 

“Com o maior dos sacrifícios, tu nos livraste dos vícios, da men-
tira, da vaidade. Como uma sobra, um doce abrigo, teu coração, 
sempre amigo, foi calma nas tempestades”!

Retratando o caso de tantos brasileiros, Marcos Pontes, o 
primeiro astronauta de nosso país, relata sua trajetória de vida, 
desde sua cidade natal Bauru, no interior de São Paulo. Aliás, 
berço também de outro grande nome do universo da aviação: 
a lenda viva Ozires Silva, criador da Embraer.

Com tocantes simplicidade e simpatia, conta Marcos Pontes 
que seu lar era tão humilde quanto a maioria dos lares do Brasil. 
Seu pai era um simples servente de serviços gerais e sua mãe, 
escriturária da Rede Ferroviária Federal. E ele, o pequeno 
Marcos, queria ser aviador!

Não faltaram os indefectíveis derrotistas, destruidores de 
sonhos e pessimistas por natureza: “Imagine! Isso é coisa pra 
fi lho de rico”. “Desista: você nunca vai conseguir realizar esse 
sonho”. “Você está ‘bestando’: isso é impossível”.

Foi então que, chegando em casa humilhado e arrasado, 
sua mãe, uma brava italiana de olhos azuis chamada Zuleica, 
vociferou – quase profetizando – “Você pode ser o que você 
quiser. Desde que estude, trabalhe, persista e faça mais do que 
se espera de você”.

Alicerçado nessas palavras, ele encontrou forças e respaldo 
para manter vivos seus sonhos. Prestou exames para ingresso 
na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Pirassununga, 
e foi reprovado. Cursou então o colegial e prestou novo con-
curso, agora para a Academia da Força Aérea, em Barbacena, 
obtendo aprovação. Era o primeiro, fi rme e vitorioso passo 
rumo à concretização de seu ousado sonho. Como ele próprio 
afi rma: “Toda vez que você tiver um sonho, você é que tem de 
acreditar nesse sonho”.

Mais tarde, já como ofi cial-aviador, entendeu que precisava 
ampliar seu cabedal de conhecimentos. Prestou o disputado 
vestibular do ITA e, aprovado, cursou Engenharia Espacial. Na 
sequência, e com muito esforço, faz mestrado e doutorado em 
Engenharia de Sistemas, nos Estados Unidos. Com isso, torna-
-se piloto e engenheiro de testes, funções até então isoladas. 
Pilotou aviões da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos 
e também da Rússia, na década de 1990. 

Capacitava-se, dessa forma, passo a passo, para viabilizar seu 
sonho máximo: voar no espaço sideral, ser astronauta. Entre-
tanto, havia uma barreira à época intransponível: a atividade 
existia nos Estados Unidos e só para cidadãos norte-americanos. 
E é então que, a partir de 1994, o Brasil cria a Agência Espacial 
Brasileira, entra na área de Astronáutica e obtém uma vaga para 
astronauta. Entre cinco candidatos habilitados para a função, 
Marcos Pontes é classifi cado. 

Segue para o Johnson Space Center, em Houston, no Texas, 
onde, por fi m, faz o curso básico de Astronauta. Nessa verda-
deira corrida de obstáculos, surge um novo entrave: o curso 
terá prosseguimento na Rússia. São-lhe dados seis meses para 
preparar-se e, inclusive, aprender o complexo idioma russo. A 
essa altura, vencidos tantos desafi os, nada mais o detém.

Com tenacidade, conclui o curso, e chega o dia do sonhado e 
ansiado voo. Avisam-lhe que dentro de oito minutos a cápsula 
estará em pleno espaço cósmico. Então, dentro da nave espacial, 
vendo sua luva fl utuar no vácuo, ele se lembra das incisivas e 
animadoras palavras de sua mãe:

“Você pode ser o que você quiser. Desde que estude, trabalhe, 
persista e faça mais do que se espera de você”. 

(*) - Consultor Empresarial
e Educacional, é Advogado, Professor 
e Jornalista. Presidente da A.P.I. (2006-

09). Autor de “Mostrando a Língua”; 
“Boas Dicas para Boas Falas”; 

“Homens são de Marte, Mulheres são 
de Morte” e 4 outras obras. É membro 

da Academia Cristã de Letras e
do Instituto para Valorização da 
Educação e Pesquisa e Instituto 

Histórico e Geográfi co de São Paulo.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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Palavras da 
mais sábia 

das mulheres: 
a mãe!
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: JOSÉ CARLOS DA SILVA, 
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALVES DA SILVA

São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 312.401,43 (Trezentos e doze mil, quatrocentos e um reais e quarenta 
e três centavos) 2º leilão: R$ 146.665,08 (Cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos),

leilão.  COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 30/11/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenen-
te Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER 
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Prédio com a área construída de 68,00m², 
situado na Rua Dom João Batista Neri, n° 180, n° 29° Subdistrito - Santo Amaro, e seu terreno 
medindo 5,80m, de frente, igual metragem nos fundos, por 16,59m de ambos os lados, da 
frente aos fundos, confrontando-se do lado direito com a casa n° 174, do lado esquerdo com 
a casa n° 184 ambas da mesma rua, e nos fundos com João Pereira da Silva. Contribuinte: 
173.296.0002 -3. Imóvel devidamente matriculado no 11° Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP, sob n° 214.640. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR:  R$ 471.506,20 
(Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º PÚBLI-
CO LEILÃO: R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais). O arrematante pagará à vis-
ta, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, im-
postos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que ven-
cerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. 
Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante MARIANA CASTRO DIAS, CPF nº 410.624.078-57 e CI 
nº 42.941.215-0-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 

sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo  27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:25 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS, 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 765.521,47 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 
e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 419.348,75 (Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:
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QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018

ESTÁGIO SEM REMUNERAÇÃO
Empresa deve informar no E-Social o estágio não remunerado, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TEM JORNADA NO PERÍODO NOTURNO E É 
MENSALISTA, ALÉM DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO TEM 
DIREITO AO PAGAMENTO DSR?  

Informamos que o adicional noturno integra o salário do empregado 
para todos os efeitos legais, além de ter o reflexo do repouso semanal 
remunerado. (Súmula TST nº 60).

CONTRATAR MENOR APRENDIZ
Menor aprendiz que será contratado antes de vencer seu contrato de 
aprendizagem, podemos dar a continuidade no contrato existente 
e transformarmos em CLT, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Funcionário entra em férias no mês de novembro. Podemos comprar 
10 dias das férias e o restante de 20 dias em duas vezes? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO TRABALHA 30 HORAS SEMANAIS, 06HS POR DIA, 05 
DIAS NA SEMANA, O HORÁRIO PODE SER ALTERADO PARA 8HS 
DIÁRIAS ATÉ COMPLETAR 30HS?

A alteração da jornada como pretendido não é possível, vez que o 
estagiário não pode ter uma jornada dia maior que 6 horas, conforme 
artigo 10 da lei 11788/2008. O sistema de compensação de jornada 
para os estagiários não se encontra previsto em lei.

CONTRATAR MECÂNICO COMO MEI
Empresa do regime do simples nacional pretende contratar um 
mecânico de motocicleta com exclusividade, sem vínculo, com nota 
de MEI, podemos ter problemas trabalhistas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES BETTIN, 
REQUERIDO POR SILVIA APARECIDA PARDAL - PROCESSO Nº1032921-70.2015.8.26.0001. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
23/05/2018 15:59:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES BETTIN, CPF 
608.984.108-00, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Silvia Aparecida 
Pardal, CPF: 074.835.988-59 e RG: 9.423.472-3. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 03 de agosto de 2018. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57. 2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jesus Lores Jarabo, Espanhol, Casado, RG 2.628.009, 
CPF 028.106.468-72, com endereço à Rua Angelo Mendes de Almeida, 188, Parque Jabaquara, 
CEP 04357-020, SP, e Teresa Valero Clariana, espanhola, do lar, RG. 2.803.946/ DOPS-SP que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que são terceiros interessados. Encontrando-se os 
requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre ``Lote descrito, Lote de terreno, Nº 01, Quadra SB, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina Gleba VII, Comarca de Avaré, na matricula nº 36.403,, Registro de Imóveis de Avaré, do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Antonio de Jesus Lores Jarabo, 
RG nº 2.628.009, CPF/MF Nº 028.106.468-72. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0138624-40. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 34ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Pereira Junior RG Nº 42.28591-9, CPF Nº 004.422.899-
60, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 7.034,58. referente às da taxa de conservação do lote 26, da Quadra BC, do Empreendimentos 
Terras de Sta Cristina VIII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, na pessoa de sua 
inventariante Maria Aparecida Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 739.025.198-00, que 
lhe foi proposta uma ação de cobrança no valor de R$ 14.022,41, referente às taxas de conservação 
do lote 10, da Quadra CY, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VI, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual foi julgada procedente, transitando em julgado em 
22/03/2012. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Intimação por edital, para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 14.022,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009889-45. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Olivei ra 
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Itamar Jose Ferreira, RG Nº 8.908.590, CPF/MF Nº 
012.448.998-28, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.480,86, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001823-81. 2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita RG Nº 12.348.886, CPF Nº 052.507.038-95, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 47.686. 555/ 00 01 00, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.262,36. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 
11, da Quadra JD, do Loteamento Ninho Verde II, em 05/07/1992. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida (CPF 996.300.018-53), e terceiros 
interessados, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento 
Sumário que lhes move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda, em fase de cumprimento de 
sentença, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do 
loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da 
matrícula 38.808 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do qual foi 
nomeada depositária a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não 
poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de 
realização das providências necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000411-58. 2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Vivian Labres Lliso, RG 2730 60934, CPF 327.786.658-03, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, no valor de R$ 7.434,13. 
Referente ao contrato de prestação de serviços educa cionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após dos 
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC) ou ofereça embar gos, sob 
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018. 

A visão de que Brasília é 
uma ilha da fantasia, 
onde se vive em condição 

muito melhor do que em outras 
partes do país, é uma ideia 
que desconsidera a maioria da 
população do Distrito Federal, 
defende o cientista político 
Lúcio Rennó, presidente da 
Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (Codeplan). 
O órgão é responsável, entre 
outras atribuições, por estudos 
e análises sociais, econômicas, 
demográfi cas, além de avaliar 
políticas públicas para o gover-
no do DF.

O Distrito Federal registra 
desigualdade maior do que 
o resto do país e da região 
Centro-Oeste. O Índice de Gini 
– medida de desigualdade que 
varia de 0 a 1 (0 é o ideal de 
igualdade e 1 é o pior grau de 
desigualdade) – foi 0,602 em 
2017, enquanto no país o índice 
foi 0,549 e no Centro-Oeste, 
0,536. Os dados fazem parte do 
estudo Projeções e Cenários do 
DF. “Quem fala que é uma ilha 
da fantasia está se referindo 
às regiões administrativas do 
Plano Piloto, do Lago Sul e do 
Lago Norte – esse centro muito 
pequeno do Distrito Federal 
onde há uma população que sim 
tem uma renda diferenciada da 
média do Brasil, uma alta qua-
lidade de vida”, afi rma Rennó.

Um dado ilustra a desigual-
dade. Em 2017, caiu o número 

Quem fala que é uma ilha da fantasia está se referindo às regiões 

administrativas do Plano Piloto, do Lago Sul e do Lago Norte.

Distrito Federal registra desigualdade 
maior que restante do país

O Distrito Federal registra desigualdade maior do que o resto do país e da região Centro-Oeste. O Índice de 
Gini – medida de desigualdade que varia de 0 a 1 (0 é o ideal de igualdade e 1 é o pior grau de desigualdade) 
– foi 0,602 em 2017
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e da contratação de quase 200 
equipes para saúde bucal.

O cálculo da Codeplan é de 
que o défi cit habitacional esteja 
em 2020 em 126 mil domicílios 
e possa chegar a 133,8 em 2025.

A Codeplan prevê aumento 
expressivo e acelerado do nú-
mero de pessoas idosas no DF. 
Em 2015, haviam 35,7 pessoas 
com 60 anos ou mais para cada 
grupo 100 crianças e jovens. 
Em 2025, a relação será de 75,2 
para cada grupo 100 crianças 
e jovens.

Se as necessidades assistên-
cia à população em diferentes 
áreas é dada como certa, não 
há sinal seguro na economia de 
que nos próximos anos Brasília 
consiga ter intenso crescimento 
econômico, geração de empre-
go e aumento de arrecadação 
para atender as demandas 
sociais da população. Segundo 
a Codeplan, até 2022 a arreca-
dação deverá crescer 1,8% ao 
ano (2,5% em cenário otimista 
e 1,1% em cenário pessimista). 

A desocupação deverá per-
manecer na casa de dois dígitos 
nos próximos quatro anos. 
Num cenário otimista, 11,2% 
não terão nem emprego nem 
trabalho informal no DF em 
2022. Em perspectiva pessi-
mista, a desocupação chegará 
a 20,5. Naquele ano, o PIB do 
DF crescerá no máximo a uma 
taxa de 3,87%; no mínimo, 
2,78% (ABr).

de pessoas que usaram ônibus 
em cerca de 9%. No mesmo 
ano, cresceu em 3,11% a frota 
de carros emplacados do DF. 
De um lado estão pessoas 
com difi culdades para pagar a 
passagem de ônibus, R$ 10 ida 
e volta das regiões administra-
tivas antigamente chamadas 
“cidades-satélites” e o Plano 
Piloto, de outro estão os cida-
dãos que podem comprar carro 
novo. Mantida a tendência de 
aquisição de automóvel, em 
2025 a taxa de pessoa por carro 
será menos que um passageiro 
e um motorista (taxa de 1,6).

Além da mobilidade, a capital 
federal do Brasil terá de fazer 
grande esforço zerar problemas 
de assistência à saúde, uni-
versalizar a educação básica e 

resolver o défi cit habitacional. 
Conforme os dados da Code-
plan, a cidade precisa criar 
70,5 mil creches para atender 
todas as crianças de 0 a 3 anos 
até 2024 e atingir metas nacio-
nais de educação. No mesmo 
período, para pré-escola (4 e 5 
anos) serão necessárias 16,5 mil 
vagas; e para o ensino médio, 
43,9 mil vagas. As projeções 
não identifi caram necessidade 
de vagas para outros níveis de 
ensino.

No caso das metas de aten-
dimento da saúde pública, há 
necessidade de ampliação da 
oferta de mais 550 leitos até 
2025; da contratação de 50 
equipes de saúde da Família 
(com médico, enfermeiro, 
auxiliar e agentes de saúde), 
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