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PARQUES
DO DISTRITO FEDERAL
MUTIRÃO ENCABEÇADO PELO INSTITUTO BRASÍLIA 
AMBIENTAL PROMETE REVITALIZAR OS PARQUES DA 
SAÍDA NORTE E DE TODO O DF PARA TORNÁ-LOS MAIS 
ATRATIVOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULAÇÃO. Páginas 4 e 5
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Editorial
Quantas pessoas passam pela 

vida sem experimentar a vivência 
com a natureza? Enclausuradas em 
suas rotinas urbanas, cansadas aos 
fins de semana, quase nunca expe-
rimentam o contato com os parques 
das cidades. Alguns por falta de op-
ção, outros por desinteresse e mui-
tos por desconhecimento. 

Atualmente, o DF possui 73 par-
ques. Mas, qual deles usufruímos? 
Com exceção do Parque da Cidade, 
que faz parte de nosso cotidiano, 
desde a criação de Brasília, que ou-
tro parque urbano você utiliza? Ou 
melhor, que parque você conhece no 
DF onde se possa almoçar durante 
a semana, tomar um café nos inter-
valos do trabalho ou simplesmente 
caminhar? 

Brasília não possui a cultura do 
parque urbano como a de Nova York 
com o Central Park, de Vancouver 
com o Stanley Park ou de São Paulo 
com os parques Ibirapuera e Burle 
Marx. Nesses lugares, as pessoas 
frequentam de forma natural e coti-
diana. 

Aqui em Brasília, vemos os par-
ques apenas como opções de lazer 
aos fins de semana, para poucos, 
uma vez ao mês, para outros, e es-
poradicamente para a maioria das 
pessoas. 

Não sou eu que estou dizendo 
isso! Segundo o estudo “Parques do 
Brasil, Percepções da População”, do 
instituto Semeia, 58% das pessoas 
visitam parques raramente. Ou seja, 
14% vai uma vez a cada seis meses, 
3% uma vez por ano, 25% quase 
não frequenta e, pasmem, 16% nun-
ca foi a um parque urbano, inclusive 
em Brasília. 

Se há baixa interação com os 
parques do Plano Piloto, como se-
ria essa interação na Saída Norte, 
onde temos apenas o Jequitibá, em 
Sobradinho, o Canela de Ema – que 
nem parque é, em Sobradinho 2, e o 
Pequizeiros em Planaltina? 

A questão não está somente na 
interação, mas na qualidade com 
que a população se relaciona com os 
parques. Então, por que não repen-
sar nossos hábitos e fazer com que 
essa relação também esteja entre 
nossas prioridades?

Tire um tempo, vá ao parque, e 
reflita sobre isso!

Expediente

O DRAMA DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO DF

A tão esperada época de chuvas 
chegou para apaziguar os efeitos 
da dura seca que sofria o Distrito 
Federal, porém, junto com ela, 
chegaram outros problemas. Em 
2019, os fortes ventos, raios e o 
volume das chuvas causaram 
sérios danos que atingiram todas 
as regiões da capital. 

Na Saída Norte, algumas 
regiões registraram várias 
ocorrências de alagamentos. Um 
grande exemplo a ser citado é a 
avenida São Francisco, principal 
via do Grande Colorado, que, 
além de não possuir uma 
infraestrutura de drenagem 
pluvial adequada, ainda possui 
uma grande inclinação que faz 
com que toda a água da chuva 
escoe para a DF- 150, formando 
uma espécie de piscina na pista. 
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Nesse caso, a drenagem pluvial 
da via está condicionada à 
regularização fundiária dos 
condomínios da região, que se 
encontra em andamento, sem 
previsão para a sua conclusão. 

Para a química de alimentos 
Ana Paula Moraes que mora em 
Sobradinho 2, a situação não 
é diferente. Ela destaca que é 
preciso que os investimentos na 
drenagem do volume de água 
sejam feitos com urgência. “Nós 
sofremos com isso todos os anos, 
mas cada dia parece estar pior. 
Tem que ter investimento nisso, 
pois quando chove, Brasília para, 
tudo alaga, nada funciona, se 
torna até perigoso. Está mais 
que claro que é hora de pensar 
em formas de resolver esse 
problema”, opinou. 

Todo o DF sofre com os efeitos 
do volume da água das chuvas. As 
novas obras realizadas na capital 
nos últimos anos, como o Estádio 
Mané Garrincha por exemplo, 
modificaram o comportamento 
das águas pluviais que causam 
grandes alagamentos em diversos 
pontos de Brasília, trazendo 
transtornos para o dia a dia de 
quem passa por esses pontos. 

Contudo, o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) indica 
que alguns outros cuidados 
também devem ser tomados 
pela população em relação aos 
temporais. Em caso de rajadas 
de vento, não deve se procurar 
abrigo debaixo de árvores, pois 
há grande risco de queda e raios, 
situações noticiadas comumente 
no DF. Outra orientação é não 
estacionar veículos próximos a 
torres de transmissão ou placas de 
propaganda, além de evitar usar 
aparelhos eletrônicos que estejam 
ligados à tomada. 

Como forma de alertar a 
população, a Defesa Civil e o 
Inmet criaram um sistema para 
emitir alertas para, por exemplo, 
a possibilidade de chuvas intensas 
com raios e trovões. Caso possua 
duvidas ou precise de ajuda, entre 
em contato com a Defesa Civil 
(199) ou o Corpo de Bombeiros 
(193).

UNIDADE GRANDE COLORADO
cond. solar de athenas - ed. pontal - sala 105

telefone: 
3483-6979

KUMON DE MATEMÁTICA 

KUMON DE PORTUGUÊS 

KUMON DE INGLÊS 

MÉTODO KUMON
MELHORA O DESEMPENHO 

DAS CRIANÇAS

ENTRA ANO E SAI ANO, MAS OS BRASILIENSES CONTINUAM A SOFRER COM OS ALAGAMENTOS NO 
PLANO PILOTO E EM DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF POR CONTA DAS CHUVAS
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Qual é a sua avalia-
ção sobre o abasteci-
mento de água e trata-
mento de esgoto no DF?  

Atualmente, 99% da po-
pulação do DF é atendida 
com rede de água e 89,28% 
com rede de esgoto, sendo 
100% dele tratado. Esses 
índices são superiores à 
média nacional. A Caesb 
mantém seu programa de 
investimentos na expan-
são e melhorias dos siste-
mas de abastecimento de 
água e esgotamento sani-
tário permanentemente. 
Em 2019, os investimentos 
em infraestrutura e equi-
pamentos superaram R$ 
186 milhões. Em 2020, de-
verá entrar em operação 
o Sistema Corumbá, que 
vai trazer mais segurança 
hídrica para a população. 
Trabalhamos agora para 
garantir o abastecimento 
em sistemas isolados, não 
servidos por reservatórios, 
como Sobradinho, Pla-
naltina, Brazlândia e São 
Sebastião.

O instituto Trata Bra-
sil realizou pesquisa na 
qual constatou 34% de 
perda de água no DF. 
Qual a sua avaliação 
sobre esse índice e o 
que tem sido feito para 
minimizá-lo?

Esse índice inclui per-
das de faturamento e des-

O GESTOR DETALHOU AO JNB O QUE TEM SIDO FEITO PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SAÍDA NORTE
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vios com ligações irregula-
res e está dentro da média 
do país. A Caesb trabalha 
com a meta de chegar a 
25% em 2027. Desde 2015, 
o Programa de Controle e 
Redução de Perdas prevê 
uma série de investimen-
tos no sistema, tais como 
a substituição de hidrô-
metros (já foram substitu-
ídos 260 mil), a setoriza-
ção de redes, projetos de 
telemetria, modernização 
da micro e macromedi-
ção. Atualmente, estão 
em andamento as obras 
de setorização de redes 
em Taguatinga, Ceilân-
dia e São Sebastião. Foi 
assinado, no final de no-
vembro, o contrato das 
obras que preveem a seto-
rização de Sobradinho I e 
II, Paranoá e Itapoã.

Como senhor avalia 
o sistema de abasteci-
mento e de tratamento 
de esgoto destinado à 
Saída Norte do DF?

O suprimento de água 
para essa região é compos-
to por sistemas isolados e, 
em menor volume, pela 
ETA Lago Norte. Até ju-
lho de 2020, haverá mais 
um reforço de 5 milhões 
de litros por dia para essa 
região vindos também da 
ETA Lago Norte. Até 2024, 
serão concluídas obras 
que definitivamente ga-
rantirão o abastecimen-

to. No campo do esgota-
mento sanitário, estamos 
tendo avanços notáveis 
na região concluindo as 
redes coletoras das áreas 
consolidadas, em processo 
avançado de regulariza-
ção, no entorno de Sobra-
dinho II.

Em audiência na CL-
DF, sobre a cidade Ur-
bitá, a CAESB afirmou 
que será construída 
uma nova estação de 
tratamento de esgoto. 
Como e quando será 
construída?

Essa nova estação se-
rá implantada pelos em-
preendedores da cidade 
Urbitá, com o acompa-
nhamento e fiscalização 
da Caesb, devendo ser 
executada com recursos 

privados. A Caesb defi-
niu critérios rigorosos de 
desempenho e operação 
para essa nova planta de 
tratamento. 

Alguns movimentos 
e especialistas em meio 
ambiente afirmam que 
o Ribeirão Sobradinho 

está em seu pior nível 
de degradação. Qual 
é sua avaliação so-
bre o Ribeirão e que 
ações estão sendo fei-
ta para mitigar possí-
veis os prejuízos?

Grande parte da con-
taminação que chega 
ao Ribeirão Sobradinho 
é proveniente das co-
munidades em processo 
de regularização, que se 
instalaram ao longo da 
bacia e lançam esgotos 
brutos no rio. A Caesb 
tem buscado reduzir o 
problema, ampliando 

seu sistema de coleta para 
atender a todas as comu-
nidades já consolidadas e 
consideradas áreas priori-
tárias para regularização 
pelo GDF. Uma grande 
parcela desse trabalho se-
rá concluída no início do 
próximo ano, devendo re-
sultar em grande avanço 
na qualidade ambiental 
da região. 

Qual é a sua avalia-
ção sobre o impacto da 
construção da cidade 

Urbitá nos sistemas de 
abastecimento de água 
e de tratamento de es-
goto da região?

Como empreendimento 
privado, os responsáveis 
pela cidade Urbitá deve-
rão ainda prover recursos 
para infraestrutura, crian-
do condições para mitigar 
impactos. Todo o processo 
deverá respeitar a crité-
rios rigorosos de controle 
ambiental estabelecidos 
pelos órgãos ambientais.

Qual é o objetivo do 
novo método de tele-
metria para realizar a 
medição do consumo 
de água e que outras 
inovações estão sendo 
implementadas pela 
companhia?

A telemetria possibi-
lita a resposta imediata 
das equipes de manuten-
ção da Caesb a qualquer 
eventual problema detec-
tado nos seus sistemas. 
Isso resulta em menores 
perdas, menores impactos 
ambientais e menos trans-
tornos para a população. 
Também estamos atuando 
na substituição de equipa-
mentos no tratamento de 
esgotos, além de buscar 
novas fontes de abasteci-
mento de água para as re-
giões isoladas do DF e fon-
tes alternativas de energia 
para nossos sistemas. 

CARLOS EDUARDO BORGES, DIRETOR DE  
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAESB

 GRANDE 
PARTE DA 
CONTAMINAÇÃO 
QUE CHEGA 
AO RIBEIRÃO 
SOBRADINHO É 
PROVENIENTE DAS 
COMUNIDADES 
EM PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 Ano
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com
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PELOS PARQUES DO DF

Vemos cotidianamen-
te que o agito dos grandes 
centros urbanos prejudica 
a saúde física e mental. As 
cidades estão cada vez mais 
cinzas e, por isso, é cada 
vez mais difícil encontrar 
opções de lazer ao ar livre. 
As poluições sonora, visual 
e atmosférica, somadas ao 
enclausuramento do dia a 
dia, contribuem com o de-
sencadeamento de proble-
mas pulmonares, cardíacos 
e emocionais.

Diante deste contexto, a 
ciência vem mostrando que 
praticar atividades ao ar li-
vre, em contato com a na-
tureza, é o que precisa ser 
incorporado na rotina das 
pessoas como forma de tra-
tamento preventivo.

Os parques, além de te-
rem uma importância para 
o equilíbrio da biodiversi-
dade local, ainda oferecem 
à população opções de la-
zer ao ar livre, com conta-
to com a natureza e exer-

MUTIRÃO ENCABEÇADO PELO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL PROMETE REVITALIZAR OS PARQUES DA SAÍDA NORTE E DE TODO O 
DISTRITO FEDERAL PARA TORNÁ-LOS MAIS ATRATIVOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

cícios fora de ambientes 
fechados. As atividades de 
lazer são formas de diver-
timento, descanso ou de-
senvolvimento que podem 
trazer inúmeros benefícios 
para saúde física, mental e 
psicológica.

Para o especialista em 
análise ambiental Bani 
Szeremeta, “os parques ur-
banos são áreas verdes que 
podem trazer qualidade de 
vida para a população, pois 
proporcionam contato com 

C  om o crescimento 
acelerado das cida-
des, ter contato com 

a natureza tem se tornado 
algo cada vez mais restrito. 
Diante isso, a importância 
dos parques urbanos tem 
crescido cada vez mais, ten-
do o assunto mais atenção 
por parte do governo e da 
comunidade.

No Distrito Federal exis-
tem, atualmente, 73 Uni-
dades de Conservação 
consideradas parques. Na 
região norte, existem três 
parques mais usados pela 
população, o Parque dos Je-
quitibás, em Sobradinho e 
os parques do Sucupira e o 
Pequizeiros, em Planaltina. 
Além dessas áreas, existe 
também parque Canela de 
Ema, em Sobradinho II. No 
entanto, a área, apesar de 
ser uma Unidade de Con-
servação, não é oficialmen-
te um parque, e vem sofren-
do constantemente com 

o avanço das ocupações 
irregulares e com a polui-
ção causada pela própria 
comunidade. 

Com o objetivo de revi-
talizar essas áreas e tentar 
trazer de volta as pessoas 
para utilizarem esses am-
bientes, O Instituto Brasília 
Ambiental (IBram), junto 
com diversos outros órgãos 
do Governo do Distrito Fe-
deral (GDF), criou o Muti-
rão de Revitalização de Par-
ques. O Órgão, responsável 
pela manutenção dessas 
áreas, iniciou em 2019 uma 
ofensiva para recuperar e 
tornar esses espaços atrati-
vos novamente.

No último dia 15 de de-
zembro, o parque das Co-
paíbas, localizado no Lago 
Sul, recebeu o Mutirão, que 
contou com a presença do 
Presidente do Ibram, Ed-
son Duarte. A ação marcou 
a abertura de uma trilha 
ecológica para ciclistas e 

caminhadas no Parque de 
aproximadamente 4,3 km.  
Durante a cerimônia, o pre-
sidente do IBram declarou 
que a reinauguração do 
parque é “um sonho das co-
munidades da Região Lago 
Sul. O Parque das Copaíbas 
está sendo aberto com a 
participação de todos, das 
lideranças comunitárias, 
das associações, dos ciclis-
tas e dos caminhantes. O 
parque é da comunidade, 
da população do DF. Esta-
mos todos de parabéns”.

Em entrevista ao Jornal 
Nosso Bairro, a Superinten-
dente de Unidades de Con-
servação, Biodiversidade 
e Água do IBram, Rejane 
Pieratti, afirmou que em 
2020 o foco do IBram será 
direcionado para os par-
ques da Saída Norte do DF. 
Ao todo, nove parques fo-
ram revitalizados em 2019. 
Rejane afirma que “logo no 
início de 2020, levaremos 

o Mutirão para o Parque 
dos Pequizeiros em Planal-
tina, sendo o primeiro da-
quela região a receber as 
atividades de restauração”, 
comenta.

Dentre as ações desen-
volvidas no âmbito do 
Mutirão, estão a poda de 
árvores, consertos de alam-
brados, reparos de infraes-
trutura geral, além da ati-
vação de espaços de lazer, 
como os famosos Pontos 
de Encontro Comunitários 
- PECs. 

Para a superintendente, 
“em uma cidade que cres-
ce cada vez mais, onde as 
pessoas ficam trancafia-
das dentro dos seus apar-
tamentos, os parques são 
lugares onde as pessoas 
podem entrar em conta-
to com a natureza, sendo 
utilizados também como 
espaços de lazer”, explica. 

Rejane afirma que os 
parques são essenciais na 

vida das pessoas. “Quando 
se vende um apartamento 
por exemplo, a proximida-
de de um parque pode ser 
uma característica de des-
taque para sua valorização 
e venda”.

Apesar dos esforços mo-
vidos pelo órgão para me-
lhorar a infraestrutura dos 
parques, Rejane lamen-
ta o fato de o IBram não 
possuir recursos próprios 
para realização dessas ati-
vidades. “Não temos or-
çamento direto para ma-
nutenção desses parques, 
então dependemos muito 
dos recursos vindos do pa-
gamento de compensação 
ambiental. Por isso, esta-
mos fazendo esse movi-
mento, pois somente dessa 
maneira, unindo esforços 
com vários órgãos, é que 
conseguiremos ter mão de 
obra e capacidade suficien-
te para poder realizar essas 
revitalizações”.

a natureza e suas estrutu-
ras e qualidade ambiental, 
quando adequadas e atrati-
vas, são determinantes pa-
ra a realização de atividade 
física e o lazer”. Szeremeta 
avalia que estas atividades, 
aliadas ao uso destes espa-
ços, trazem diferentes bene-
fícios psicológicos, sociais e 
físicos à saúde dos indiví-
duos, como, por exemplo, 
a redução do sedentarismo 
e diminuição do estresse do 
cotidiano urbano.  

O planejamento corre-
to   e   a   conservação   de   
parques   públicos, são, de 
acordo com o pesquisador, 
“o ponto crucial para o de-
senvolvimento de política 
efetiva do projeto urbano e 
da saúde pública. A beleza 
da paisagem e a proximi-
dade de um parque ao local 
de moradia dos usuários, 
são os principais fatores que 
incentivam uma utilização 
frequente para a atividade 
física e o lazer”, destaca.

IMPORTÂNCIA DOS PARQUES URBANOS PARA A SAÚDE
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O local, que já foi par-
que, situa-se em Sobra-
dinho 2 em uma área de 
23,77 hectares e abriga ve-
getação nativa do cerrado, 
além de uma nascente que 
abastece o Córrego Para-
noazinho.  Apesar de ser co-
nhecido como um parque, 
sua outorga, concedida nos 
anos 90 por meio de Decre-
to Legislativo, foi revogada 
em 2015 pela constatação 
de vício de inciativa, pois se 
tratava de uma tarefa atri-
buída exclusivamente ao 

poder Executivo.
Após a revogação, de 

acordo com o Instituto Bra-
sília Ambiental (IBram), 
foi contratado, em 2017, 
juntamente com a Agência 
reguladora de Águas, Ener-
gia e Saneamento Básico do 
DF (ADASA), o “estudo de 
Diagnóstico Ambiental do 
Ribeirão Sobradinho, com 
fins de subsidiar a recriação 
do parque”. No entanto, de 
acordo com o órgão, houve 
empecilhos na execução do 
contrato, que acabou sendo 

O IMPASSE DO “PARQUE” CANELA DE EMA: 
INCONSTITUCIONALIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Quadra 14, Área Especial, Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF
(61) 3387.8840

sobradinho@lasalle.edu.br /ColegioLaSalleSobradinho

lasalle.edu.br/matriculas/sobradinho

O Colégio La Salle Sobradinho está com matrículas 
abertas para o ano letivo de 2020. Entre em contato 
com nossa Central de Matrículas e agende sua visita. 

Educação Infantil

Ensino Fundamental II

Programa
Bilíngue

Turno Complementar

Ensino Médio

Ensino Fundamental I

encerrado sem a apresenta-
ção dos produtos”.

Mesmo com a falta de 
regulamentação, o local en-
contra-se dentro da Área de 
Proteção Ambiental do Pla-
nalto Central, e é protegida 
pelo Código Florestal. De 
acordo com Rejane Pieratti, 
Superintendente do IBram, 
mesmo não sendo legal-
mente um parque, “o Ca-
nela e Ema está inserido no 
cronograma do Mutirão de 
Revitalização dos Parques 
do ano de 2020”, garantiu.

Quando o Mutirão de 
Revitalização iniciou su-
as atividades e quais são 
as ações desenvolvidas?

O Mutirão de Revita-
lização iniciou suas ativi-
dades em janeiro de 2019. 
Atualmente, o IBram faz a 
gestão de um total de 73 
parques em todo o Distri-
to Federal. As ações de-
senvolvidas vão desde a 
poda de árvores, conser-
tos de alambrados, repa-
ros de infraestrutura geral, até a ativação de espaços de 
lazer, como os Pontos de Encontro Comunitários - PECs, 
a criação de trilhas e outros atrativos ecológicos.

Qual é a importância dos parques para a comunidade 
vizinha a eles?

Em uma cidade que cresce cada vez mais, como o 
caso da Capital Federal, onde as pessoas ficam tranca-
fiadas dentro dos seus apartamentos, os parques são os 
lugares onde as pessoas podem ter a oportunidade de 
entrar em contato com a natureza, além de utilizá-los 
como espaços de lazer e para a realização de atividades 
ao ar livre.

REJANE PIERATTI, SUPERINTENDENTE 
DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DO 
INSTITUTO BRASIÍLIA AMBIENTAL (IBRAM)
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MUTIRÃO DA CIDADANIA OFERECE VÁRIOS 
SERVIÇOS GRATUITOS PARA A COMUNIDADE LOCAL

PROJETO SOCIAL DE SOBRADINHO VAI AO RIO DE JANEIRO 
PARA INTERAGIR COM O “CHARME CARIOCA” 
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Realizados há mais de 
9 anos pelo Centro de In-
tegração Empresa-Escola 
– CIEE, o Mutirão da Cida-
dania desembarcou em So-
bradinho em dezembro pa-
ra oferecer à comunidade 
uma série de serviços como 
exames e acompanhamen-
to profisssional.

Iniciado em 2011, pe-
la assistente social Ranie-
li Adorno, o Mutirão da 
Cidadania reúne diversos 
serviços de parceiros do 
CIEE, públicos e privados, 
de maneira voluntária. Na 
edição de Sobradinho, fo-
ram oferecidos serviços de 
acompanhamento nutri-
cional, psicológico e jurídi-
co, exames de glaucoma e 

O projeto Figuras da 
Dança, ação social que ofe-
rece aulas de dança charme 
e flashback de forma gra-
tuita para a comunidade de 
Sobradinho 2, foi ao Rio de 
Janeiro para uma imersão 
cultural com muita música 
e troca de experiências. 

De iniciativa da pro-
dutora cultural Priscila do 
Carmo e do professor e Co-
reógrafo Yago Beirão, o Fi-
guras da Dança foi ao Rio 

aferição de glicemia e pres-
são arterial. O serviço mais 
procurado, com foco no 
público jovem, foi a orien-
tação profissional, ofereci-
da pelo CIEE.

Para Rayssa Ramos, as-
sistente social do CIEE e 
uma das organizadoras do 
evento, o Mutirão da Ci-
dadania “foi a forma que 
encontramos de nos apro-
ximarmos da comunidade. 
Ele começou a acontecer 
diante da demanda que 
identificamos no CIEE, on-
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social nos 
procuravam para ter acesso 
a alguns dos serviços aqui 
oferecidos”, relata.

A nutricionista e gastrô-

entender porque o charme 
é considerado um bem cul-
tural de natureza imaterial 
da cidade. Para isso, o proje-
to mergulhou durante uma 
semana de muita pesquisa e 
vivência de tradições, ances-
tralidade, e, principalmen-
te, diversidade cultural. 

A troca de experiências 
teve o propósito de enten-
der como esse estilo de vida 
movimenta a cena cultural 
do Rio de Janeiro e a cadeia 

noma Beatriz Rodrigues, 
que ofereceu serviços de 
orientação nutricional du-
rante o Mutirão, explica que 
boa parte dos participantes 
nunca tiveram algum con-
tato com um profissional 
da nutrição. “A maioria te-
ve o primeiro contato com 
um nutricionista comigo. 
Eu sempre busco mostrar 
que não é necessário atre-
lar a nutrição com privação 
alimentar. Você sempre po-
de melhorar os seus hábitos 
seguindo o seu objetivo de 
maneira saudável e equili-
brada, seja perda de peso, 
melhoria da saúde ou tra-
tamento de doenças. Nós 
estamos aqui para ensi-
nar a viver melhor”, conta 
Beatriz.

A nutricionista explica 
que isso ocorre por conta 
das pessoas “terem difi-
culdade de conseguir um 
atendimento nutricional 
no posto de saúde e muitas 
pessoas ainda têm o receio 
de ir ao nutricionista, por 
achar que vamos privar a 
alimentação”.

“Nosso trabalho aqui”, 
explica Beatriz, “é tentar 
melhorar os hábitos ali-
mentares das pessoas, le-

produtiva dos produtores 
e frequentadores de forma 
empreendedora. “Queremos 
que o Charme vire um mo-
delo de negócio aqui no DF, 
assim como é no Rio”, expli-
cou Priscila do Carmo. 

A agenda no Rio de Ja-
neiro incluiu apresentações 
do grupo brasiliense jun-
tamente com grupos cario-
cas de charme e flashback 
como o Clube do Passinho 
e o Essência Black. Juntos 
promoveram a Aula Baile 
– Conexão RJ/DF, no Cen-
tro Coreográfico da Cidade 
do Rio de Janeiro (20/12), 
que contou com o apoio da 
Prefeitura Municipal, e uma 
apresentação no Clube dos 
Suboficiais e Sargentos da 
Aeronáutica (22/12).

Além dos eventos da pro-
gramação, o grupo brasi-
liense participou de diversos 

vando em consideração as 
possíveis patologias que 
algumas já possuem, co-
mo diabetes, pressão alta. 
Tentamos incluir algumas 
orientações para melhorar 
os hábitos alimentares, de 
uma forma que eles possam 
entender mais facilmente”, 
conta.

A assistente social Rays-
sa Ramos pontua que ape-
sar da prioridade serem pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade ou risco social, o 
Mutirão da Cidadania é um 
evento aberto a todo o pú-
blico de maneira gratuita.

O evento, que ocorre 
uma vez a cada seis meses, 
percorre todo o Distrito Fe-
deral, acontecendo sempre 
em diferentes Regiões admi-
nistrativas. Primeira vez em 
Sobradinho, a estimativa de 
público atendido foi de 400 
famílias.

Uma das inovações da 
edição atual, explica Rays-
sa, estava relacionada à 
inclusão dos jovens nos pro-
gramas de aprendizagem 
de estágio do CIEE. “Assim 
que incluímos o perfil desse 
jovem em nosso sistema, ve-
rificamos a disponibilidade 
de vagas. Caso haja alguma 

encontros com profissionais 
e personalidades da cultura 
charme carioca. “Tivemos a 
honra de encontrar os ami-
gos Sérgio Conceição e Caio 
Souza, que são frequentado-
res assíduos dos bailes, além 
do grande DJ Fábio RnB. 
Depois fomos conhecer a 
Casa Black Rio, um espaço 
excelente, onde encontra-
mos Regina Gomes, irmã do 
grande DJ Celsão, e os DJs 
Leozão e Grandy Groove”, 
comenta Yago.

“Estivemos em parceria 
com projetos, grupos, pro-
dutores e DJs onde trocamos 
ricas experiências. Assim co-
mo essa experiência no Rio, 
vamos continuar buscando 
cada vez mais conhecimen-
tos para trazer qualidade de 
vida e bem-estar individual 
e coletivo para a nossa re-
gião”, afirmou Priscila. 

em aberto, ele já sai daqui 
empregado”, comemora.

Participante de primeira 
viagem, a estudante Melissa 
Silva foi em busca de orien-
tação profissional. A jovem 
de 17 anos está concluindo 
o ensino médio e tinha algu-
mas dúvidas sobre qual car-
reira profissional seguir. De 
acordo com Melissa, o even-
to foi proveitoso, pois sanou 
alguns dos questionamentos 
sobre qual profissão se dedi-
car. “Eu estou terminando o 
ensino médio dividida entre 
dois cursos. A orientação 
que o CIEE me deu fez com 
que eu tivesse mais informa-
ções, me ajudando a tomar 
uma decisão”.

A jovem pensa em esco-
lher entre os cursos de ges-
tão pública e fisioterapia. 
Perguntada sobre a motiva-
ção para escolher áreas tão 
distintas, Melissa revela es-
tar entre a vontade da sua 
família e a possibilidade de 
passar em um concurso pú-
blico com mais facilidade. 
“Estou quase convencida em 
cursar gestão pública, pois o 
campo de trabalho é amplo 
e o tempo de curso é de ape-
nas dois anos”, destacou a 
jovem.

As aulas de Charme são 
gratuitas e acontecem todas 
as quintas feiras, a partir 
das 19h30, no Centro de En-
sino Fundamental 08 de So-
bradinho 2 (CEF 08). Para a 
vice-diretora da escola, Con-
ceição Marone, esse tipo de 
iniciativa é importante para 
a integração entre alunos, 
família e comunidade. “O 
CEF 08 tem essa missão, de 
ter o aluno e a comunidade 
como foco principal e tenta-
mos nos enquadrar no que 
chamamos hoje de comu-
nidade de aprendizagem”, 
destacou a vice-diretora. 

SERVIÇO

Projeto Figuras da Dança
Fone: (61) 99335-8340 
E-mail: 
figurasdadanca@gmail.com

CULTURA



7NOSSOBAIRROW W W . J O R N A L N O S S O B A I R R O . C O M    |    JORNAL MENSAL DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL    |  EDIÇÃO Nº 47   |   DEZEMBRO   |    2019

O OLHAR EXPERIENTE DE UM JOVEM TALENTO
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Um jovem talento que 
captura o mundo de manei-
ra singular através de suas 
lentes. Lucas Aragão, mora-
dor da Região Administrati-
va de Fercal, na região norte 
do DF, tem se destacado pe-
lo seu trabalho fotográfico 
capturando o cotidiano do 
lugar em que vive, entre a 
paisagem urbana e a natu-
reza do Cerrado.

Uma pessoa que tem “se-
de de conhecimento”, assim 
se define o jovem Lucas. Em 
suas fotografias, costuma 

trabalhar com muitas cores, 
a maioria delas retratando 
a paisagem natural de Fer-
cal, além do contraste com 
o ambiente urbano. “Me 
inspiro muito nas pessoas 
que têm uma rotina pesada 
ou que não conseguem viver 
e apenas sobrevivem. Penso 
na fotografia como uma 
maneira de tentar mostrar 
que a vida pode ser muito 
mais vívida se as pessoas 
dedicarem mais tempo para 
viver o mundo que vivemos 
de forma pura".

Além dos trabalhos vol-
tados à natureza, Lucas 
também costuma retratar 
cenas do cotidiano urbano. 
De acordo com o fotógra-
fo, “costumo dizer que me 
inspiro na simplicidade da 
mecânica da vida e suas 
interações”. Em suas fotos, 
afirma, o principal objetivo 
é demonstrar “a grandeza 
de cada momento da vida, 
sendo sempre um momen-
to único e que com certeza, 
jamais se repetirá. Procuro 
transmitir os sentimentos 

FOTOGRAFIA

que existem ao redor do am-
biente que fotografo, possi-
bilitando que a fotografia 
seja perfeita em si mesmo, 
contando a sua própria his-
tória, bastando apenas o 
olhar de quem a observa”.

O jovem de palavras 
profundas conta que come-
çou a fotografar a partir de 
uma outra paixão: o aero-
modelismo. “Quando eu co-
mecei a fazer vídeos com o 
drone, percebi que poderia 
apresentar um mundo sob 
outros ângulos, conforme a 

minha percepção”, destaca.
Apesar do sonho de se-

guir carreira profissional 
na área, Lucas relata que 
ainda não possui um ra-
mo dentro do mundo foto-
gráfico que o agrade mais. 
“Gosto de experimentar 
coisas novas e fazer desco-
bertas. Até o momento, não 
tenho algo que digo que é 
meu predileto”. Enquanto 
Lucas não escolhe um esti-
lo, agradecemos pelos belos 
momentos que ele continua 
a registrar.
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Comida a preço reduzido nos 
restaurantes comunitários: 

de R$ 3,00 para R$ 1,00.

Rosiane da Costa
Saladeira

O trabalhador merece e o GDF reconhece: as refeições nos restaurantes comunitários, 
que tinham o valor de R$ 3,00, voltaram a custar R$ 1,00. Com isso, todos passam a 
ter acesso a uma comida de qualidade por um preço que todo mundo pode pagar:  
R$ 1,00. Essa foi mais uma conquista do brasiliense em 2019. Muitas outras estão 
por vir. Em 2020, o GDF vai abrir mais restaurantes comunitários.

2019. 
Um ano 

de ação.


