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Derrubada 
da discórdia
Moradores protestam contra o corte de árvores na 710 Norte,
onde será construída uma escola, e Polícia Militar precisa 
ser acionada. Obra tem autorização para ser executada
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ESTÁGIO PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA
Promover um programa de estágio 

para jovens estudantes já é um 
exercício de responsabilidade 
social para empresas e órgãos 
públicos, diferencial que se 
soma a outras vantagens 
dessa modalidade de recru-
tamento e treinamento de 
novos talentos. Mas ainda é 
possível ir além. O CIEE oferece 
aos seus parceiros o Programa 
para Pessoas com Defi ciência, que 
já possibilitou a capacitação prática de 
7,2 mil estagiários com limitação física ou cog-

nitiva. Contando com um banco de 
perfi s com quatro mil nomes ca-

dastrados, o CIEE também au-
xilia as empresas a contratar 
celetistas, em cumprimento 
à Lei 7.853/89, decreto 
3.298/99, que estabelece 
percentuais a serem pre-
enchidos por pessoas com 

defi ciência. No ano passado, 
200 pessoas com defi ciência 

foram empregadas por intermé-
dio do CIEE, enquanto outros 600 

conseguiram uma oportunidade de estágio.

CIEE NACIONAL TEM NOVOS CONSELHOS
Em reunião realizada em Florianó-

polis/SC, foi eleito o novo Conselho 
Diretor do CIEE Nacional para o triênio 
2010 a 2013 e aprovado novo Estatu-
to Social, que institui a governança 
corporativa. Ruy Martins Altenfelder 
Silva (CIEE/SP) ocupa a presidência 
do Conselho, tendo Arnaldo Niskier 
(CIEE/RJ) e Otto Walther Beiser 
(CIEE/RS) como vice-presidentes; e 
Mércio Felsky (CIEE/SC), José Antô-
nio Braga (CIEE/MG) e Adir Bachour 
(CIEE/ES) como conselheiros. Integram o 
Conselho Fiscal, como efetivos, José Ribamar 

Brasil dos Reis (CIEE/PR), Lucilo 
Varejão Neto (CIEE/PE) e Anto-
nio Jacinto Caleiro Palma (CIEE/
SP); e, como suplentes, Antonio 
Penteado Mendonça (CIEE/SP) e 
José Luiz Sobierajski (CIEE/SC). 
O CIEE Nacional é a entidade 

que reúne oito administrações 
autônomas, instaladas em Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Espíri-
to Santo, Pernambuco, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e São Paulo, que também atende a todos 
os outros estados não mencionados.

Ruy Martins Altenfelder Silva

♦ Nos dias 14, 15 e 16 de maio, o Pavilhão 
da Bienal do Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo/SP, sediará a 13ª Feira do Estudante 
- Expo CIEE 2010, o maior evento do país 
voltado à capacitação e inclusão profi ssional 
dos jovens. Além de obter informações privi-
legiadas de empresas, instituições de ensino 
e órgãos públicos expositores, os jovens 
poderão assistir a 51 palestras sobre carrei-
ra, mercado de trabalho, comportamento e 
cultura. Inscrições gratuitas:
www.feiradoestudante.ciee.com.br.

Q
u a s e 50 árvores foram
derrubadas ontem pela
manhã na 710 Norte para
dar lugar a um colégio par-

ticular. Revoltados, os moradores
tentaram invadir o terreno e im-
pedir a retirada das plantas, mas
foram impedidos pela Polícia Mi-
litar, que chegou ao local por vol-
ta das 10h. Além dos moradores,
um grupo de estudantes de uma
universidade da região protesta-
va contra a destruição ambiental.

A comunidade apontava para
supostas irregularidades na cons-
trução, como a invasão de uma
calçada e a retirada de espécies
nativas, que estariam no local
desde a época da construção de
Brasília. Outra preocupação dos
moradores é o impacto no trânsi-
to da região. “Parece que terão
mais de mil alunos estudando
aqui. Imagina a quantidade de
carros que vão se aglomerar nas
horas de chegada e saída das
crianças?”, questionou Raul
Acampora, 62 anos.

Além do morador do Bloco H,
cerca de 50 pessoas se reuniram
em frente à obra e duas delas con-
seguiram entrar na área protegi-
da por tapumes e subir em duas

árvores. Dois estudantes, um de-
les menor de idade, desceram
cerca de meia hora depois, quan-
do foram ameaçados de prisão
pelos policiais.

Cláudio Brumana, universitá-
rio que mora na 410 Norte e faz
parte do movimento estudantil
do Ceub, chegou também a subir
em uma árvore para tentar prote-
gê-la, mas desceu quando con-
venceram-no de que a planta não
seria derrubada. “Colocaram ela
para baixo ainda assim. É um ab-
surdo sem tamanho, não há res-
peito pela natureza”, afirmou.
“Não estamos a favor nem contra
ninguém. Estamos fazendo cum-
prir a lei”, resumiu o sargento
Hélcio Celestino, que comandava
a operação. Após o tumulto, al-
guns moradores foram levados
para a delegacia, mas ninguém
foi preso.

Polêmica
Quem ocupará a área de cer-

ca de 4 mil m² onde as árvores
foram derrubadas é o colégio de
ensino fundamental Alvacir Vit-
te Rossi, hoje localizado na 908
Norte. Alessandro Oliveira Ros-

si, representante da escola, ex-
plica que há mais de seis anos
busca um terreno para transferir
o prédio. Como a única área des-
tinada a escolas que encontrou
foi a da 710 Norte, que era pe-
quena, foi necessário retirar as
árvores. “Não há invasão de área

pública, já que o governo deli-
mitou a calçada como perten-
cente ao terreno. E as árvores se-
rão replantadas conforme prevê
a lei”, explica Rossi. 

Há duas semanas foram colo-
cados os tapumes para a obra e
os protestos começaram. Julio

Otsuschi, 42 anos, mora no Bloco
B da quadra, e conta que chegou
a entrar com um processo no Mi-
nistério Público para questionar
a suposta invasão de área públi-
ca. “A área é verde e deveria conti-
nuar sendo. Eles nem sequer ana-
lisaram o impacto sobre a comu-

nidade antes de permitir uma
obra dessas”, criticou.

Consultada, a Administração
Regional de Brasília confirmou a
destinação da área especial para
uma escola particular e disse que
a obra obedece a todas as normas
de edificação da cidade. Sobre a
calçada, informou que ela está
incluída no projeto e não consti-
tui invasão de área pública. Além
disso, a autarquia esclareceu que
a empresa responsável cumprirá
a compensação ambiental e
construirá um estacionamento
subterrâneo no local, para respei-
tar a questão da falta de espaço
para carros.

Das 47 árvores do local, 15 são
nativas e 32 exóticas. Essas últi-
mas foram derrubadas ontem
com autorização da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap). O órgão explicou que
o alvará para a liberação foi em-
basado em decreto do Instituto
Brasília Ambiental (Ibram), que
prevê a retitrada apenas das es-
pécies exóticas. As nativas não re-
ceberam autorização do Ibram.
Se a escola derrubar essas espé-
cies, será autuada por crime am-
biental e será multada.

Comunidade se manifesta contra uma das podas consideradas indevidas: polícia teve de intervir no conflito

32
Árvores derrubadas 
ontem na 710 Norte

Troncos no chão: restos da destruição que, muitas vezes, é questionada
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