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SE ME CHAMAR, 
EU VOU...
FESTIVIDADE CANDANGA ESTIMA RECEBER MAIS DE 2 MILHÕES DE FOLIÕES ESTE ANO. O CARNAVAL DE 
BRASÍLIA JÁ É CONSIDERADO O QUINTO MAIOR DO PAÍS
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Editorial

Caracterizada como o 5º roteiro 
mais badalado no Brasil, a capital do 
poder e da política cede espaço neste 
carnaval para 136 blocos e mais de 2 
milhões de foliões.  

Com crescimento de 405% em 
três anos, o carnaval do DF segue uma 
tendência nacional das últimas décadas 
de adoção desse modelo de folia. Assim 
como em São Paulo, onde o carnaval de 
rua era ínfimo há 15 anos, Brasília e suas 
Regiões Administrativas veem surgir, 
ano após ano, novos blocos.

A explosão dos bloquinhos em 
Brasília e no Brasil acompanha uma 
tendência de apropriação dos espaços 
públicos pela população. O carnaval 
é apenas a expressão mais evidente, 
aquele momento em que as pessoas se 
jogam mais e a cultura vem à tona. 

Nada mais brasileiro que os sambas-
enredo e as marchinhas carnavalescas 
colocando em evidência  os temas mais 
relevantes à nação e os sentimentos 
mais fortes da geração.

Fato é, porém, que a verdadeira 
transformação está acontecendo 365 
dias por ano, já há alguns anos. São 
novas festas de rua, encontros de 
food trucks, ocupação de praças até 
há pouco abandonadas e mais música 
nas ruas e pelas esquinas. São mais 
bicicletas, mais pontos de encontro, 
mais finais de semana no parque com a 
família. São avenidas e viadutos sendo 
abertos aos pedestres e zoneamentos 
sendo revistos com foco, pela primeira 
vez, no conforto dos pedestres. 

Na cidade modernista, cujo 
projeto é caracterizado pela proposta 
de separação entre pedestres e 
motoristas, a efervescência de uma 
geração mais urbana inunda áreas 
antes subutilizadas, seja pelas 
festas nas tesourinhas e passagens 
subterrâneas, seja pelo samba no Setor 
Comercial Sul. É a forma da nossa 
capital acompanhar as transformações 
do urbanismo no mundo e retomar a rua 
como principal espaço público, como 
local de permanência, interação, troca e 
socialização das pessoas. 

Na grande escala, o “mundo 
VUCA” (volátil, instável, complexo 
e ambíguo, na sigla em inglês), da 
criatividade, da inovação, das startups 
e da nova economia, reivindica um 
certo paradigma de urbanização. Com 
espaços mais densos, sustentáveis, 
interativos e de maior proximidade 
entre os usos, onde se possa viver, 
trabalhar, estudar, se divertir, tudo no 
mesmo bairro, fazendo tudo a pé. 

Um dia chegaremos lá. Enquanto 
isso, é carnaval. 

Expediente

LEI DE MUROS E GUARITAS INICIA 
PROCESSO PARA REGULAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH COMEÇARÁ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO 
INÍCIO DESTE ANO

O governador Rodrigo Rolllem-
berg recebeu, no Palácio do Buriti, no 
final de 2017, a comissão de represen-
tantes do Movimento Popular pela 
Lei de Muros e Guaritas. O objetivo 
da reunião foi a entrega do projeto 
da Lei de Muros e Guaritas. Também 
esteve presente o presidente da Terra-
cap, Júlio César de Azevedo Reis. O 
projeto foi encaminhado à SEGETH, 
para dar andamento ao processo de 
regulamentação.

Durante a solenidade, ocorrida no 
Salão Nobre do Palácio do Buriti, o 
govenador Rodrigo Rollemberg afir-
mou que é a favor da regularização 
dos muros de condomínios. “Eu acre-
dito que esta é uma situação que es-
tá consolidada e nós sabemos que os 
muros e guaritas dão segurança aos 
moradores”, disse. A proposta entre-
gue ao GDF está sendo analisada pe-
la Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação – SEGETH, que 
é responsável por organizar as audi-
ências públicas para debater o tema 
com as comunidades em todo o DF.

O projeto de lei elaborado pelo 
movimento foi amplamente discuti-
do com a sociedade civil e as entida-
des apoiadoras. Após análises e de-
bates, o projeto foi entregue em mãos 
ao governador do DF. “Temos plena 
consciência que esse projeto será ana-
lisado e trabalhado pela SEGETH e as 
sugestões dos órgãos envolvidos se-
rão acrescentadas para que não ha-
ja nenhum questionamento futuro”, 
explicou Júnia Bittencourt, presidente 
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da União dos Condomínios Horizon-
tais – Única-DF. 

Para o diretor-presidente da Ur-
banizadora Paranoazinho – UPSA, 
Ricardo Birmann, é notório que a 
regularização dos muros e guaritas 
vem sendo um desejo da maioria dos 
governadores e políticos de Brasília, 
mas que o governo atual possui uma 
oportunidade que os outros não tive-
ram. “Todos percebem o compromis-
so com a boa técnica, segurança ju-

rídica e o com o devido processo que 
este governo tem tido. Essas são ca-
racterísitcas fundamentais para que o 
assunto seja resolvido definitivamen-
te”, relatou. Birmann ainda afirmou 
que este não é um debate político, e 
sim, técnico. “Se for discutida como 
uma questão técnica de uso do solo, 
seguindo todo o rito, eu acredito que 
o MPDFT não será oposição e apoiará 
e endossará o projeto. ”

O projeto entregue teve origem a 
partir de um trabalho coletivo entre 
a sociedade e as entidades apoia-
doras do Movimento. “A popula-
ção reivindica há muito tempo essa 
regularização. Quase 30 entidades 
representativas colaboraram com a 
proposta e o nosso objetivo é ajudar. 
Queremos definitivamente resguar-
dar os muros e guaritas dos parcela-
mentos e ajudar em uma proposta 
que não seja questionada”, disse Jú-
nia Bittencourt.

Atualmente, o projeto se encon-
tra sob responsabilidade da SEGETH, 
que após as análises iniciais, deverá 
realizar, logo após o carnaval, audi-
ências públicas em todo o DF para 
discutir melhorias e alterações sobre 
o projeto.
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Governador do DF, Rodrigo Rollemberg, recebendo o projeto de lei.
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BELL MARQUES, 
ÍCONE DO AXÉ QUE 
ATRAVESSA GERAÇÕES

Um cantor que atravessa 
gerações. Bell Marques, um 
dos artistas mais famosos 
do cenário do axé nacional 
é apaixonado pelo carnaval. 
Aos 65 anos, o cantor arras-
ta multidões por onde passa 
e tem uma agenda lotada por 
ser considerado um dos prin-
cipais símbolos do carnaval 
de rua do Brasil. Entre uma 
agenda e outra, Bell conver-
sou com o Jornal Nosso Bair-
ro, onde foi perguntado sobre 
diversos assuntos como: car-
reira, futuro e sobre Brasília. 
Para o artista, após sua saída 
da banda Chiclete com Bana-
na, que ajudou a fundar, sua 
vida profissional tem sido de 
“trabalho em dobro”. Confira 
a entrevista: 

Levando em considera-
ção a sua longa carreira 
e a sua experiência em 
carnaval durante todo es-
se tempo, qual a sua opi-
nião com relação à come-
moração do carnaval nos 
dias atuais? Em um com-
parativo com o carnaval 
de 20 anos atrás, qual  

CONHECIDO COMO UM DOS MAIORES CANTORES DE AXÉ DA HISTÓRIA, BELL MARQUES FALA AO JORNAL 
NOSSO BAIRRO SOBRE A MUDANÇA DO CARNAVAL AO LONGO DO TEMPO, A ENTRADA DOS NOVOS RITMOS 
NA FESTA CARNAVALESCA E O POTENCIAL DA CAPITAL BRASILIENSE PARA GRANDES EVENTOS MUSICAIS
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avaliação você faz sobre 
a festa?

De 20 anos pra cá, não 
acho que mudou muito, tal-
vez apenas em termos de ex-
posição midiática e alcance 
nesse sentido. Talvez, há 30 
anos, quando cheguei com o 
Chiclete, a mudança tenha 
sido maior, porque profissio-
nalizamos a festa, aumenta-
mos a potência do trio elétri-
co e popularizarmos a folia. 
Mas, a essência sempre foi 
a mesma, que é a de reunir 
uma quantidade gigantesca 
de pessoas em torno da ale-
gria, da diversão e da música.

A festa, tradicional-
mente dominada por rit-
mos como o frevo, samba 
e axé, vem cedendo espa-
ços para outros ritmos 
como o sertanejo univer-
sitário, a música eletrô-
nica e o funk. A inclusão 
desses ritmos prejudica 
de alguma maneira o es-
pírito da festa?

De forma alguma. Isso 

sempre existiu no Carnaval. 
Hoje em dia, é o funk, a mú-
sica eletrônica e o sertanejo, 
porque são ritmos que estão 
em evidência, mas o Carna-
val sempre foi aberto e fica 
quem aguenta! Hoje, nos 
trios, não temos mais DJs e 
nem cantores sertanejos. Eles 
encontraram seu espaço nos 
camarotes, mas no percurso, 
o trio é uma realidade única.

Em toda sua carreira, 
qual foi o momento mais 
desafiador do ponto de 
vista profissional?

No começo, foi um desa-
fio provar que a Bahia exis-
tia para o mercado nacional. 
Sempre existiu um preconcei-
to com o Nordeste e, aos pou-
cos, fomos lutando para mos-
trar que somos profissionais, 
que temos talento e muito a 
oferecer. Essa barreira não foi 
fácil de quebrar, e o apresen-
tador Chacrinha foi um dos 
responsáveis para que isso 
acontecesse. O Chiclete foi a 
banda que mais participou 
do programa dele e ele foi 

muito especial em nossa tra-
jetória e na quebra de alguns 
preconceitos.

Há quatro anos você 
deixou a banda Chiclete 
com Banana para se dedi-
car à carreira solo. O que 
mudou para você nesse 
novo início de carreira?

Trabalho em dobro agora!   
Estou 100% à frente da mi-
nha carreira, me dedicando 
e trabalhando muito e feliz 
demais com o que tenho con-
quistado em carreira solo. De 
resto, sou o mesmo Bell Mar-
ques de sempre.

Além de grande mú-
sico, você também é re-
conhecido pelo mercado 
musical como empresário 
de sucesso. Em sua opi-
nião, qual potencial a Ca-
pital Federal possui para 
fazer uma comemoração 
competitiva com as maio-
res do país (Salvador, Re-
cife e Rio de Janeiro), do 
ponto de vista econômico 
e cultural?

Além de ser o centro polí-
tico, onde tudo acontece, os 
brasilienses, em função de 
como Brasília foi formada e 
povoada, com pessoas vindas 
de todo o Brasil, inclusive do 

Nordeste, formam um povo 
com um pouco de cada canto 
do Brasil, muito diversificado 
e com características diver-
sas. Isso faz da capital uma 
cidade com muita diversida-
de, criatividade e com muito 
potencial.

Participante do                      tem 

descontos especiais para cuidar 

do seu pet 15%
de desconto

em acessórios

10%
de desconto
nos demais 

produtos

Promoção válida apenas para a loja do 
Grande Colorado.  Não cumulativa e 

não aplicada aos serviços.

Parceiro de verdade

cuida dos amigos

PARCEIRO

(61) 3262-0580
Grande Colorado, em frente

ao Condomínio Jardim Europa I

Clube UP

PARCEIRO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO BÁSICO AO ACABAMENTO

PARTICIPANTE DO CLUBE UP

TEM 10%
DE DESCONTO

NA GLOBAL

DF 425 - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE
MÓDULO B - LOJAS 08/12 - SOBRADINHO/DF

3485-0604
3485-8910

*Desconto não aplicável aos materiais básicos (cimento, tijolo, brita, argamassa e areia)

 ...OS 
BRASILIENSES 
FORMAM UM POVO COM 
UM POUCO DE CADA 
CANTO DO BRASIL. 
ISSO FAZ DA CAPITAL 
UMA CIDADE COM 
MUITA DIVERSIDADE, 
CRIATIVIDADE E COM 
MUITO POTENCIAL 
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SE ME CHAMAR, EU VOU...
FESTIVIDADE CANDANGA ESTIMA RECEBER MAIS DE 2 MILHÕES DE FOLIÕES ESTE ANO. O CARNAVAL DE BRASÍLIA JÁ É CONSIDERADO O QUINTO 
MAIOR DO PAÍS

Como diz o velho ditado, 
o ano só começa depois 
do carnaval. Fevereiro 

chegou, e a maior festa de 
rua do mundo vem se apro-
ximando, trazendo a alegria, 
a dança e o glitter, esse últi-
mo te acompanhando até 
2019. Brincadeiras à parte, 
o carnaval também é uma 
das festas que mais arrecada 
dinheiro e movimenta a eco-
nomia. Dentro desse cenário 
da festa tradicional, Brasília 
vem aparecendo, ano a ano, 
com o crescimento do festejo 
na capital e em todo DF.

A marca do carnaval de 
Brasília é a variedade mu-
sical. Uma cidade habitada 
por pessoas do país inteiro, 
que trouxeram na bagagem 
a cultura local de cada can-
to do Brasil. Samba, axé, 
frevo e reggae estão entre 
os ritmos que embalam os 
bloquinhos durante a festa. 
O rock, ritmo característico 
da região, também tem seu 
espaço, sendo talvez um dos 
principais símbolos da cul-
tura brasiliense.

O sucesso do carnaval de 
Brasília é algo que pode ser 
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demonstrado em números. 
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura do DF, entre 
os anos de 2015 e 2017, “o 
número de foliões nos blocos 
e festas da capital aumen-
taram de 370 mil pessoas 
para aproximadamente 1,5 
milhão”. A estimativa para 
o carnaval deste ano é que 
esse número ultrapasse a ca-
sa dos 2 milhões de pessoas 
pulando pelas entrequadras 
do Plano Piloto e nas demais 
cidades de todo o DF. Ain-
da de acordo com o órgão, 
durante o período, houve 

um crescimento de 405%. A 
festa saiu da posição de car-
naval local para assumir o 
título de quinta maior festa 
do país, ficando atrás ape-
nas de Salvador, Rio, Recife 
e São Paulo.

Em 2018, mais de 136 blo-
cos estão cadastrados para o 
carnaval 2018. A Secretaria 
de Cultura informou que es-
se número pode aumentar, 
pois ainda não foram ma-
peados os blocos de todas as 
Regiões Administrativas do 
DF. O cadastro não significa 
que o bloco sairá, pois de-

2017 20182015

MAIS DE

2 MILHÕES
DE PESSOAS1,5 MILHÕES

DE PESSOAS370 MIL  
PESSOAS

CARNAVAL
BRASÍLIA  TEM De 2015 a 2017, o público presente no 

carnaval de Brasília aumentou 405%

pende ainda da entrega de 
documentação e do alvará 
emitido pelo governo.

O GDF informou que na 
edição atual da festa, fo-
ram investidos um total de 
6,4 milhões. Dentro desse 
recurso, R$ 950 mil serão 
destinados à realização do 
Brasília Samba Show, um 
evento com as seis escolas de 
samba do grupo especial. A 
maior parte do investimento 
será direcionada para estr-
tutura e programação dos 
blocos.
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PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (10 de fevereiro)

08h  - Carnapati – Parque da Cidade
Bloco Infantil

11h  - Galinho de Brasília – Setor de Autarquias Sul
Frevo Pernambucano

 
DOMINGO (11 de fevereiro)

13h  - Pacotão – CLN 302/303
Ritmo Variado

15h  - Eduardo e Mônica – SIG, Quadra. 06 e 08
Rock Nacional

17h  - Baratona – Eixão sul, 108/208
Axé

SEGUNDA-FEIRA (12 de fevereiro)

15h  - Aparelinho – Setor Bancário Sul
Eletrônica e MPB Mixada

15h  - Concentra Mas Não Sai – CLN 404
Samba

17h  - Divinas Tetas – Setor Bancário Sul
MPB e Tropicália

 
TERÇA-FEIRA (13 de fevereiro)

14h  - Essa Boquinha Eu Já Beijei – Setor Comercial Sul
Ritmos Variados

15h  - Quem Ficou Ficou – Sobradinho, Quadra 8
Samba e Frevo

16h  - Raparigueiros – Eixão sul, 110/201
Axé

Confira a programação dos blocos durante o carnaval, 
escolha o seu ritmo, deixe o carro em casa e caia na folia.

TURISMO

CARNAVAL 2018 SEM O BABY-DOLL

Um dos maiores blocos 
do carnaval de Brasília, o 
Baby-Doll de Nylon, anun-
ciou em janeiro a sua au-
sência no carnaval 2018. 
De acordo com a assessoria 
do bloco, "Uma das maiores 
dificuldades que enfrenta-
mos no carnaval de 2018 
foi a falta de incentivos. No 
ano passado, reunimos 160 
mil pessoas. Por isso, preci-
sávamos de uma estrutura 
um pouco maior, e nem a 
Secretaria de Cultura nem 
o GDF nos deram essa op-
ção neste ano", informou o 
Babydoll de Nylon por meio 

da assessoria.
Outros blocos da capi-

tal também apresentaram 
reclamações em relação ao 
carnaval de 2018. A produ-
tora cultural e articuladora 
do Coletivo dos Blocos Al-
ternativos de 2018, Dayse 
Hansa, conta que vários 
grupos têm encontrado di-
ficuldade de se comunicar 
com a Secretaria de Cul-
tura do Distrito Federal e 
que, a menos de um mês 
para as festividades, o pro-
cesso de seleção dos artistas 
que se apresentarão não 
inclui uma distribuição 

 Descontos válidos para os 
produtos de papelaria. 

Não válido para os livros. 

Participantes do Clube UP de 

benefícios têm descontos na 

Papelaria Aquário 

 Qd. 08, bl. 13, lt. 03, 
Sobradinho DF

 Fone: 3387-2476

PARCEIRO

15%
pagamentos
em dinheiro

10%
pagamentos

com cartão de
débito5%

pagamentos
com cartão de

crédito
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adequada.
"Para nós, não cabe pen-

sar na organização de um 
evento como esse, a me-
nos de 30 dias. Precisamos 
ter uma pré-produção com 
um tempo muito razoável. 
A nossa dificuldade com 
o GDF e, mais especifica-
mente, com a Secretaria de 
Cultura, está na falta de 
diálogo, porque estamos 
sedentos de informações. 
As questões mais sensíveis 
são o horário para apresen-
tação e a arbitrariedade do 
edital", afirma Dayse.

O turismo é outro fator 
importante que tem contri-
buído para o crescimento 
acelerado do carna-
val da capital. A 
Secretaria de 
Turismo, Es-
porte e Lazer 
do DF espera, 
a p r o x i m a -
damente, 24 
mil turistas 
na cidade tra-
zidos pela fes-
ta. De acordo com 
a assessoria do órgão 
(para o DF), “isso representa 

um impacto econômico de 
R$ 27 milhões. A ocupação 
hoteleira média também 

tem aumentado du-
rante o período do 

carnaval. A ex-
pectativa pa-
ra 2018 é que 
alcance 30% 
de ocupação”, 
diz a nota. 

O desig-
nergráfico Gui-

lherme Borges é 
um dos turistas que 

escolheu Brasília para 
curtir o carnaval deste ano. 

Natural de Niterói, no Rio de 
Janeiro, Guilherme trocou a 
folia carioca pela festa can-
danga. Como primeira vez 
na festa brasiliense, afirma 
que escolheu a cidade “por 
causa da insegurança no Rio 
de Janeiro. Os blocos daqui 
são ótimos e estou em um ca-
samento a distância, então 
foi uma ótima oportunidade 
estar com ela e, ao mesmo 
tempo, curtir um carnaval do 
qual eu nunca presenciei”. 

Guilherme conta tam-
bém que ficou curioso em 
conhecer a festa a partir 
dos comentários dos ami-
gos que moram no DF. “Pelo 
que eu já escutei, o carnaval 
de Brasília tem melhorado 
a cada ano”, comenta. O 
designer, que é fã de ban-
das de rock aqui da capital, 
não esconde a expectati-
va para a festa deste ano. 
Apesar da semelhança com 
o a folia carioca, para Gui-
lherme o carnaval em Bra-
sília “será inédito”, salienta.

2017 20182015

MAIS DE

2 MILHÕES
DE PESSOAS1,5 MILHÕES

DE PESSOAS370 MIL  
PESSOAS

CARNAVAL
BRASÍLIA  TEM De 2015 a 2017, o público presente no 

carnaval de Brasília aumentou 405%

impacto de

27
milhões de reais

na economia
local
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INOVAÇÃO

CARNAVAL NA PALMA DA 
MÃO

Talvez a característica mais marcante 
de Brasília seja a sua diversidade. Criada à 
imagem e semelhança do Brasil, foi construída 
a partir do desejo, da força e da capacidade criativa de milhares 
de brasileiros e brasileiras de todos os cantos. Gente comum, 
que batalha todos os dias e carrega no peito a esperança de um 
futuro melhor. 

Para cá vieram gaúchos, cariocas, baianos, pernambucanos, 
paraenses, cearenses... foi neste quadrado encravado em meio 
ao solo goiano que o povo brasileiro pôde, pela primeira vez, 
experimentar a síntese de tudo o que somos: de todos os sota-
ques, cores, tradições e crenças. Daí nossa dificuldade em dizer 
exatamente a marca que carrega Brasília: o que temos para além 
da política? Quais as nossas gírias, nossas comidas, nossas mú-
sicas? Enfim, qual a nossa cultura?

Durante a década de 1980 e 1990 assistimos o “boom” do 
rock: Legião Urbana, Cassia Eller ou Plebe Rude são apenas al-
guns dos exemplos de artistas que se destacaram, dando à Bra-
sília o título de Capital do Rock. Título justo, que deve nos fazer 
sentir orgulho! Mas que não pode, jamais, ocultar a nossa marca 
maior: a de ser a Capital da Diversidade. Tendo nascido da mis-
tura de tanta gente, encontramos por aqui o tacaca paraense e 
o quentão gaúcho, acompanhado do queijo mineiro e do pequi 
goiano. Na música não é diferente: assistimos brotar e crescer 
sambas, forrós, maracatus, frevos, eletrônicos e mil ritmos além 
do tão badalado rock.

Mas toda essa diversidade ainda não tinha sido verdadeira-
mente apresentada, reivindicada. Afinal, apesar de ser tão di-
versa, nos faltava uma marca, um momento de celebração dessa 
diversidade. Um momento de alegria, de confraternização, de 
encontro, de mistura, de troca... um momento com a cara do que 
somos: a síntese de todos os “Brasis”.  Este momento chegou 
nos últimos anos, cresceu e hoje já é destaque nacional: este 
momento é o nosso carnaval!

O que muitas vezes é visto só como festa e folia, representa, 
para muita gente, oportunidade de renda, emprego e empreen-
dedorismo. A economia criativa, da qual a cultura e o carnaval 
fazem parte, tem movimentado muita gente, atraído turistas e 
formado um ciclo econômico muito promissor, especialmente 
em momentos de crise, como o atual, onde a resposta para a 
estagnação e o desemprego aparecem a partir da criatividade.  
Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, a fruição 
criativa e o lazer são importantes remédios preventivos à de-
pressão, considerada a doença do século e uma das principais 
causadoras de afastamento do trabalho em Brasília. A cultura é, 
neste sentido, também um instrumento e uma aliada da saúde. 
Tudo isso, por si só, já justificaria destacar o carnaval como um 
momento especial para o Distrito Federal. Mas existe algo me-
nos visível e ainda mais profundo que tudo isso sobre as nossas 
festividades.

O carnaval é a mais representativa festa popular brasileira, 
um símbolo da nossa cultura. Isto significa que, além da folia, 
nossa identidade, a forma que enxergamos o mundo, a expres-
são da nossa existência é, em grande medida, formada e esta-
belecida a partir desta festividade. Desde os mais antigos im-
périos, não há potência que não tenha procurado preservar e 
expandir sua cultura ao redor do mundo. Isto acontece porque, 
ao expandir sua visão de mundo, se expande, também, a forma 
de se relacionar, de viver, de se organizar. Se expande, em resu-
mo, a própria existência de um povo. Por isso é preciso observar 
o carnaval no seu aspecto mais amplo: o de representar a diver-
sidade, a criatividade e a identidade das pessoas que vivem e 
fazem Brasília. Das pessoas de carne e osso, do dia a dia, e não 
dos engravatados que enfeitam os noticiários com notícias tris-
tes. Só assim poderemos avaliar verdadeiramente a importân-
cia de investir e apostar na cultura e no carnaval, que tem sido 
o espelho que nos faltava, a realização mais legítima, diversa e 
representativa do que são as pessoas de Brasília.  

Carnaval: O Espelho 
Que Nos Faltava
por Raphael Sebba

Raphael Sebba é Sociólogo, Produtor Cultural, ativista em 
defesa do DF e um dos fundadores do Coletivo Labirinto.

Faltam poucos dias para o 
Carnaval em Brasília e a ci-
dade já está agitada. Com os 
bloquinhos de rua anuncian-
do a festa, aplicativos móveis 
ajudam os foliões a aprovei-
tar melhor as atrações na ca-
pital, sem preocupação. Foca-
dos nos eventos, os utilitários 
contam com a programação 
dos blocos, transporte, rotas 
de chegada ou saída, além 
de situações emergenciais 
e serviços de localização. A 
organização do evento Car-
naval no Parque espera, por 
meio do app, conhecer cada 
vez mais seus clientes, possi-
bilitando um serviço cada vez 
mais especial e  direcionado a 
cada um.

O aplicativo brasiliense, 
disponível grátis para An-
droid e IOS é um dos utilitá-
rios que permitirão que os fo-
liões utilizem e acompanhem 
a programação para curtir 
os dias de folia. “O app vem 
para agilizar o atendimento, 
dar maior conforto ao cliente 
e eficiência na gestão dos da-
dos”, explica Daniel Abreu, 
coordenador do projeto. 

Outra opção é o recém 
lançado Carnaval BSB. Ain-
da em teste, o app oferece 
uma lista com mais de 90 
blocos de rua e conta com a 
opção de encontrá-los por re-
giões ou por localização. Pa-
ra Maria Clara, 21, estudante 

OPINIÃO

APLICATIVO BRASILIENSE LISTA MAIS DE 90 FESTAS E AJUDA FOLIÕES A CURTIREM O 
CARNAVAL NA CAPITAL
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de Odontologia, o aplicativo 
ajudou na escolha das festas 
que mais combinam com ela. 
“Eu soube por uma amiga 
que tinha o aplicativo Carna-
val BSB porque ela postou um 
print de um bloquinho, então 
eu vi, baixei e fui escolhen-
do uma festa por dia com o 
que eu mais gostava”, expli-
cou. Já para Marcelo Borges, 
32, morador de Curitiba, ele 
esperava um pouco mais do 
aplicativo. Para pessoas que 
moram fora do DF faltam di-
cas ou sugestões de transpor-
te público. “Fica como uma 
dica, né? Eu senti falta de 
alguma coisa relacionada ao 
transporte da cidade, talvez 
uma parceria com aplicati-
vos de Uber, táxi ou mesmo 

de ônibus”, disse.
O que todos sentem em 

comum é que o carnaval de 
Brasília vem crescendo e se 
fortalecendo. “Brasília tem 
seu charme, está provando 
que sabe fazer carnaval e não 
perde para as grandes como 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
Além disso, os aplicativos 
vieram pra trazer comodi-
dade e ajudar na escolha do 
que queremos aproveitar”, 
explica Maria do Socorro, 48, 
funcionária pública. “Aqui 
nós temos carnaval, festa, de-
senvolvedores de aplicativos 
e muita animação. Brasília 
já pode entrar para a lista de 
destinos de carnaval no pró-
ximo ano”, brincou Maria do 
Socorro. 

Se você faz parte do time que quer cair na folia, nossas dicas 
de aplicativos poderão te ajudar a não perder nenhuma atra-
ção e como chegar e voltar dela.

APPs EM ALTA PARA O CARNAVAL
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SUSTENTABILIDADE

SAÚDE

APA DO PLANALTO CENTRAL COMPLETA 16 ANOS

FEBRE AMARELA, SAÚDE PÚBLICA EM ALERTA

REGIÃO COM MAIS DE 500 MIL HECTARES ABRIGA DIVERSAS ESPÉCIES NATIVAS DO MAIOR BIOMA DO BRASIL

No último dia 10 de ja-
neiro, a Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Planalto 
Central completou 16 anos. 
Criada em 2002 por Decreto 
Federal, a APA é uma reserva 
que corta o estado de Goiás 
e o Distrito Federal. Na Re-
gião, várias espécies nativas 

BRASÍLIA TEM 1 CASO DE MORTE DOS 53 REGISTRADOS E CONFIRMADOS PELA DOENÇA NO BRASIL
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casos de óbitos, Minas Gerais 
é o Estado com maior núme-
ro, sendo 24, seguida de São 
Paulo (21) e Rio de Janeiro 
(7).

A doença tropical infec-
ciosa causada por um vírus 
transmitido por mosquito sil-
vestre ou urbano, Haemago-
gus ou Aedes (mesmo mosqui-
to que transmite a dengue), é 
grave e fatal. O período de 
maior risco de contração da 
doença é entre janeiro e abril, 
período chuvoso, quando o 
mosquito transmissor prolife-
ra em grande quantidade. Os 
sintomas incluem o início sú-
bito de febre, calafrios, dores 
no corpo, náuseas e vômitos. 
Em casos mais graves, a pes-
soa pode desenvolver icterícia 
e hemorragia.

Participante do Clube UP tem

50% de desconto
na mensalidade

v á l i d o  s o m e nte  p a r a  n ovo s  a l u n o s

* a primeira mensalidade é integral e as demais têm o desconto de 50%

D F  4 2 5  
Co n d o m í n i o  H a l l ey  

S o b r a d i n h o

3 0 5 5 - 5 8 0 3

PARCEIRO

O número de mortes con-
firmados por Febre Amarela 
já somam 53 casos no Brasil, 
entre os meses de julho de 
2017 e janeiro de 2018, se-
gundo o Ministério da Saúde.

Nesse mesmo período, 
ainda foram confirmados 
mais 130 casos da doença e 
colocados em investigação 
outros 162.

A partir desses dados, o ín-
dice de letalidade da doença 
subiu de 33%, registrados no 
período entre julho de 2016 e 
janeiro de 2017, para 40,8%, 
quando houve 397 casos e 
131 óbitos.

São Paulo é a cidade com 
maior número de confirma-
ções (61), seguido de Minas 
Gerais (50), Rio de Janeiro 
(18) e Brasília (1). Já entre os 
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No Distrito Federal, fo-
ram notificados 21 casos 
suspeitos da doença até 14 
de janeiro deste ano. Desses, 
um caso foi confirmado e o 
paciente Eronde Osmar da 
Silva, 58 anos ,evoluiu para 
óbito no Hospital Regional 
de Ceilândia (HRC). Outros 
17 casos foram descartados 
e quatro seguem sob inves-
tigação. Segundo o Ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, o 
Distrito Federal não corre ris-
co iminente de surto da do-
ença e afirma que “A unida-
de da federação já faz parte 
da área de recomendação de 
vacina e tem cobertura vaci-
nal adequada”.

A Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal informou 
por meio de boletim que, de 

janeiro a novembro de 2017, 
foram aplicadas 207.581 do-
ses da vacina contra a Febre 
Amarela, não sendo conta-
bilizados os dados a parir 
de dezembro. Ainda em en-
trevista, Ricardo Barros sa-

lienta que a população deve 
ficar atenta também no pra-
zo de ativação da vacina no 
organismo: “são necessários 
dez dias para que a vacina 
comece a ficar ativa no orga-
nismo”, enfatiza.

do Cerrado, desde plantas 
a animais, fazem parte da 
reserva. A responsabilidade 
pela preservação da APA é 
do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio), vin-
culado ao Ministério do Meio 
Ambiente.

A área possui aproxima-

damente 504.160ha, sendo 
75% do total localizada no 
DF. A reserva também passa 
pelos municípios de Planal-
tina de Goiás (20%) e Padre 
Bernardo (5%).

De acordo com Maurício 
Laxe, Chefe da APA, a reser-
va foi criada com os objetivos 
de “conservar a biodiversida-
de, regular o uso e gestão do 
solo, proteger mananciais, 
regular o uso dos recursos 
hídricos da região, além de 
fortalecer os laços socioam-
bientais com as comunidades 
próximas”. Maurício explica 
ai que apesar do longo tem-
po de existência da reserva, a 
comunidade ainda a conhe-
ce pouco. Porém, em 2018, 
um plano de ação está sendo 

traçado para melhorar a di-
vulgação sobre o local, onde 
hoje vivem mais de 500 mil 
pessoas. “Estamos com um 
planejamento para realizar-
mos uma série de atividades 
com as comunidades e esco-
las do DF, a fim de mostrar a 
importância da APA na pre-
servação do Meio Ambiente”, 
pontua.

O aumento de visitantes 
na região fez o ICMBio abrir 
em julho de 2017 a trilha da 
Pedra dos Amigos. O traje-
to possui 3,7 quilômetros de 
extensão. 

A inauguração da trilha  
da Pedra dos Amigos faz 
parte do projeto Ecotrilhas 
Serrinha, que pretende estru-
turar outras cinco trilhas na 

região, oferecendo dicas às 
pessoas que buscam contato 
com a natureza.

A instalação de placas in-
formativas nas rodovias que 
cortam a APA está entre as 
atividades de compensação 
ambiental que serão realiza-
das pela Urbanizadora Para-
noazinho. De acordo com a 
coordenadora de Meio Am-
biente da empresa, Mirella 
Ritter, “as compensações 
dizem respeito ao termo de 
compromisso assinado junto 
ao governo para a regula-
rização do Setor Habitacio-
nal Boa Vista”. O início das 
compensações está sujei-
to à avliação do ICMBio e 
do Ibram (Instituto Brasilia 
Ambiental).
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SAIBA mais sobre os benefícios em:

PARTICIPANTES DO CLUBE UP TÊM UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS NO COMÉRCIO LOCAL.
CONFIRA ALGUNS DOS ESTABELECIMENTOS PARCEIROS:

WWW.UPSA.COM.BR/CLUBEUP

Pingo de Gente

BLOCOS DE CARNAVAL 2018

A Moradia e Cidadania, 
em âmbito nacional, desen-
volve projetos sociais, priori-
tariamente nas áreas de Edu-
cação e Geração de Trabalho 
e Renda a fim de contribuir 
com a inclusão social de fa-
mílias brasileiras.

Em 2016, beneficiou cer-
ca de 39 mil pessoas com os 
projetos sociais desenvolvidos 
em todo o país por meio de 
ações que visam a capacita-
ção e a articulação de diver-
sos atores sociais.

A ONG Moradia e Cida-
dania tem sido uma grande 
articuladora a favor da via-
bilidade de diversas ações es-
truturantes no campo social. 

Mais informações:
moradiaecidadania.org.br

Em 1997, um grupo de 
jovens começou a trabalhar 
com o sonho de superar a 
situação de pobreza em que 
viviam milhões de pessoas. 
O sentido de urgência das 
comunidades mais precárias 
inspirou-os a elaborar pla-
nos de desenvolvimento em 
conjunto com os moradores 
dessas comunidades, afim de 
alcançar soluções concretas 
frente à multidimensionali-
dade da pobreza na América 
Latina.

Essa iniciativa se conver-
teu em um desafio institucio-
nal que hoje é compartilhado 
em todo o continente. 

Mais informações:
www.techo.org/paises/brasil

O Instituto de Estudos 
Socioeconômicos – INESC, 
criado em 1979, é uma 
organização não gover-
namental, sem fins lu-
crativos, não partidária e 
com finalidade pública. A 
ação do INESC é orientada 
para ampliar a participa-
ção social em espaços de 
deliberação de políticas 
públicas. Em suas inter-
venções sociais utiliza o 
instrumental orçamentá-
rio para o fortalecimento 
e promoção da cidadania. 
Para ampliar o impacto 
de suas ações, atua em es-
treita parceria com outras 
organizações.

Mais informações:
www.inesc.org.br

ChargeQUEM FAZ A DIFERENÇA

Confira algumas iniciativas que estão se mobilizando na cidade e pensando o ambiente 
urbano de um jeito diferente, inovador e humano.


