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Editorial
Brasília completou 59 anos no 

último dia 21 de abril mantendo sua 
reputação como um dos melhores 
lugares para se viver no Brasil, com 
o maior PIB e Renda per capitas, 
melhor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e maior rendimento 
médio domiciliar do país. 

Ao mesmo tempo em que os in-
dicadores animam, também apon-
tam para uma discrepância socio-
econômica entre setor público e 
privado, centro e periferia e entre 
a capital política com a cidade dos 
brasilienses. 

Do ponto de vista da renda, 
essa diferenciação se mostra clara 
quando o IBGE aponta que o grupo 
de RA’s composto pelo Plano Piloto, 
Jardim Botânico, Lago Norte, Lago 
Sul, Park Way e Sudoeste concen-
tra renda média domiciliar cinco ve-
zes maior do que o grupo formado 
por Fercal, Itapoã, Paranoá, Recan-
to das Emas, Varjão e Estrutural. 

Na atividade econômica, segun-
do a Codeplan, a Administração 
Pública gera 44,7% da soma das ri-
quezas produzidas no DF (PIB/DF). 
Já o setor industrial participa com 
apenas 4,7%. 

Quanto à autonomia das regi-
ões, a incongruência é ainda mais 
evidente. Enquanto apenas 300 mil 
pessoas vivem e dormem no Plano 
Piloto, mais de um milhão depen-
dem dele para trabalhar e sobrevi-
ver.

Apesar das contradições, as 
três gerações de brasilienses na-
tos, 55,3% da população do DF, se 
orgulham em viver e/ou conviver 
na capital do país.

Tal sentimento talvez seja ex-
plicado pela diversidade da popu-
lação e das cidades que a compõe. 
Ou seja, a tradição de Planaltina e 
Sobradinho, a agitação de Águas 
Claras e Taguatinga, a exuberân-
cia dos Logo Sul e Norte, a boa 
vizinhança do Cruzeiro e Núcleo 
Bandeirante e a nordestinidade de 
Ceilândia. 

Brasília, realmente, é uma con-
tradição entre amor e ódio. Porém, 
reúne totais condições de fazer 
com que seus indicadores não só 
a coloquem em evidência nacional, 
mas também promovam equidade 
na qualidade de vida da população.

Expediente

AGÊNCIA DO TRABALHADOR OFERECE  
200 VAGAS DE EMPREGO POR DIA

Cerca de 200 vagas de emprego 
são disponibilizadas diariamente 
pelas Agências do Trabalhador em 
todo o DF. Em 2019, mais de 6.500 
pessoas foram recolocadas no mer-
cado de trabalho utilizando o servi-
ço, segundo dados da Secretaria de 
Trabalho. Os candidatos podem ca-
dastrar seus dados em uma das 17 
agências da Secretaria de Estado do 
Trabalho e acompanhar as vagas 
disponíveis no mercado pelo site: 
www.agenciavirtual.df.gov.br

Em Sobradinho, a Agência do 
Trabalhador fica localizada na 
Quadra 8, próxima à Administra-
ção Regional. Os candidatos podem 
buscar os serviços nas unidades em 
horário comercial de segunda a 
sexta-feira.

Para se cadastrar, o candida-
to deve apresentar Documento de 
Identidade, CPF, comprovante de 
residência e, se possuir, a Carteira 
de Trabalho. Entre as vagas mais 
comuns, destaques para serviços 
gerais, vendedor, telemarketing, 
garçom, motorista, operador de cai-
xa e instalador de ar-condicionado.

 De acordo com o Secretário do 
Trabalho, João Pedro Ferraz, “mais 
de 30% dos trabalhadores que in-
dicamos permanecem no emprego; 
entre 10% e 15%, não temos retor-
no para avaliar. Mas, 50% das va-
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gas não são preenchidas por falta 
de qualificação ou por falta de in-
teresse dos candidatos”.

Segundo ele, a pasta está con-
centrada em dar mais eficiência às 
17 Agências do Trabalhador espa-
lhadas por todo o Distrito Federal. 
“Estamos muito próximos do se-
tor produtivo para capturar mais 
e mais postos de trabalho. Agora, 
vamos reforçar os programas da 
Secretaria voltados à qualificação 
profissional. Nossa proposta é recu-
perar as Agências, transformando-
-as em verdadeiras fomentadoras 
de emprego e renda”, planeja.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

Infraestrutura completa, educação de qualidade e total 
atenção para preparar os seus filhos para a vida. 

Entre em contato 
e conheça 

nossa escola

Condomínio Colorado Ville 27/28,
Grande Colorado, Sobradinho - DF

 (61) 3965-1015
www.ceviva.com.br

Horário de Funcionamento: 6h45 às 19h
Atividades Extracurriculares 
Monitoramento por câmeras

MATRÍCULAS 
ABERTAS

Credenciado

Secretaria
de

Educação

Desde 2002 Educando para a Vida!

Berçário Creche Escola
Turmas do 1º ao 5º ano

SERVIÇO
Agência do Trabalhador de Sobradinho    

ENDEREÇO:
Quadra 08 AE nº 03 – Sobradinho I 
CEP: 73006-080

TELEFONE:
61 3255-3844

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE 
CANDIDATAR A UMA VAGA:
•    Documento de Identidade

•    CPF

•    Carteira de Trabalho

•    Comprovante de Residência

Os candidatos interessados devem procurar a Agência do Trabalhador 
portando RG, CPF, Comprovante de Residência e Carteira de Trabalho.
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De forma geral, quais 
são as ações previstas 
da SDE, para promover 
o Desenvolvimento Eco-
nômico da Saída Norte 
do DF?

O governo pretende pro-
mover o desenvolvimento 
econômico de forma har-
mônica em todas as áre-
as de desenvolvimento do 
DF. O setor norte terá toda 
a atenção necessária pa-
ra que este objetivo seja 
cumprido e nenhuma re-
gião seja privilegiada ou 
esquecida.

Em sua opinião, por 
qual razão nenhum go-
verno até hoje fortale-
ceu a indústria no DF, 
que representa apenas 
1,4% do PIB do DF? 

Os setores governamen-
tais locais, federais e de 

HÁ 20 ANOS COMO EXECUTIVO DO BNDES, O MESTRE EM FINANÇAS RUY COUTINHO REVELA AO JNB 
COMO SE DARÁ O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SAÍDA NORTE NO GOVERNO IBANEIS ROCHA
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prestação de serviços são 
as principais característi-
cas da economia do DF. A 
indústria de transforma-
ção exige grandes áreas, 
espaços maiores. E as exi-
gências ambientais sem-
pre limitaram a instalação 
destas fábricas.

Sobradinho e Fercal 
possuem os melhores sa-
lários industriais do DF 
por conta das empresas 
de cimento. Quais são 
os planos da SDE para 
atrair esse importante 
segmento da economia?

Desde o ano passado, 
uma lei local passou a be-
neficiar o segmento, que 
já pode descontar o ICMS 
pago na importação do 
Coque (um derivado do pe-
tróleo usado como combus-
tível nos fornos das fábri-
cas), quando for pagar este 

tributo na hora da venda 
do cimento no mercado. 

O DF foi a última unida-
de da Federação a conceder 
desconto do ICMS na com-
pra de fontes de energia 
utilizadas nas fábricas. 

A Secretaria está atenta 
ao segmento que também 
será beneficiado com a re-
percussão dos programas 
já em curso que incenti-
vam investimentos e a ge-
ração de emprego e renda.

O Procidades prevê 
investimentos, da or-
dem de R$ 70 milhões, 
em apenas três RA’s 
(Gama, Ceilândia e San-
ta Maria). Por qual mo-
tivo não foram inclusas 
as RA’s da Saída Norte?

O Procidades é um pro-
grama voltado para a me-
lhoria da infraestrutura 
nas áreas de desenvolvi-

mento econômico, e não 
para a qualidade de vida 
da população em geral, 
que envolve outros progra-
mas de outras Secretarias. 

O programa definiu a 
alocação dos 70 milhões 
de dólares oriundos de 
convênio com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento para as áreas 
de desenvolvimento eco-
nômico mais carentes de 
infraestrutura.

O Emprega DF pro-
mete instalar e ampliar 
empresas no Distrito 
Federal. Que pontos do 
programa podem bene-
ficiar as micro e peque-
nas empresas de nossa 
região norte?

O programa visa faci-
litar a vida do empreen-
dedor em todas as regiões 
do DF, simplificando pro-

cedimentos para que no-
vas empresas sejam insta-
ladas, inclusive na região 
norte.

Quais serão os prin-
cipais benefícios da MP 
de criação da Região 
Metropolitana do DF e 
o que falta para ser co-
locada em prática? 

A Medida Provisória 
editada ainda no governo 
do ex-presidente Michel 
Temer está sendo discuti-
da no Congresso Nacional, 
e foi adotada a pedido do 
governador Ibaneis Rocha, 
antes mesmo da sua posse. 

A implantação da Re-
gião Metropolitana depen-
de de deputados e senado-
res, e suas consequências 
estão sendo tratadas pe-
la Secretaria de Desen-
volvimento da Região 
Metropolitana.

RUY COUTINHO, SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF
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SOBRADINHO: 59 ANOS DE CULTURA, 
RELIGIOSIDADE E DESENVOLVIMENTO
Batizada em alu-

são ao Córrego que 
passa pela região, 

a cidade de Sobradinho 
completa neste mês 59 
anos. Inaugurada qua-
se ao mesmo tempo que 
Brasília, Sobradinho figu-
ra entre as primeiras Re-
giões Administrativas do 
Distrito Federal, com seu 
aspecto planejado e mo-
derno, assim como o Pla-
no Piloto.

No decorrer de quase 
seis décadas, Sobradinho 
se colocou como um forte 
polo cultural e comercial 
da região. Conhecida por 
suas feiras livres, a região 
era o núcleo de abasteci-
mento de toda a popula-
ção da Saída Norte do DF.  
Raimundo Ricardo, co-
merciante da Feira Mode-
lo, afirma que era comum 
ver pessoas de fora do DF 
visitando o comércio lo-
cal. “Já vi muita gente de 
outros estados vindo aqui 
em Sobradinho comprar. 
Na década de 90, eramos 
o polo comercial mais for-
te do Distrito Federal”.

A veia cultural sem-
pre marcou presença nos 
eventos da cidade. To-
ninho de Souza, artista 
plástico local, relembra 
os eventos que marcaram 
a história da cidade. “As 

boates e os shows nas es-
colas, os espetáculos no 
teatro da quadra 12, as 
festas que ocorriam na 
Feira da Lua, na quadra 
8, nos anos 90. Sobradi-
nho sempre foi um dos 
principais polos culturais 
do DF, não submetida aos 
modelos do Plano Piloto”, 
relembra.

A cidade também se 
firmou como um dos pon-
tos turísticos nacionais no 
roteiro católico ao longo 
dos últimos 34 anos, fa-
zendo da Via Sacra parte 
da identidade dos mora-
dores da região. “A Via 
Sacra de Sobradinho é 
uma oportunidade de reu-

nir o público da cidade e 
causar reflexão e frater-
nidade em uma data tão 
importante”, afirmou o 
Administrador Regional, 
Eufrásio de Oliveira. 

Em comemoração aos 
seus 59 anos de idade, a 
Administração Regional 
preparou uma série de 
eventos durante todo o 
mês de maio. A popula-
ção tem a oportunidade 
de acompanhar mais de 
dez atividades entre missa 
de Ação de Graças, expo-
sição de empreendedores 
locais (veja nota na pá-
gina 6), sessão solene de 
hasteamento da bandei-
ra, culto evangélico, pas-

Lente orgânica
a parrr de 

R$ 49,90
Lente mullfocal

a parrr de 

R$ 134,90
Armações de Grau

Pagamento em Boleto* e Cartão 
*mediante aprovação de cadastro

a parrr de 

R$ 19,90

(61) 3034-2840 | 9997-90681
Q. 8, Bl.7 Lj. 03

          @mercadaodosoculos.brasilia

QUER ECONOMIZAR 
ATÉ 95% EM SUA CONTA DE 

ENERGIA ELÉTRICA?

Então, faça como o Roberto que reduziu 
sua conta de R$ 824,00 para R$ 171,00 

A PV Tech Energia Solar torna isso possível

www.energiasolar.bsb.br 61 3346-2419
contato@energiasolar.bsb.br61 9 8202-4392
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11/05 (sábado)
Praça Theodoro Freire (Quadra 8):
10h: Expo Sobradinho
16h: Arte na Praça
17h às 21h: Samba na Praça

19/05 (domingo)
Parque dos Jequitibás (Quadra 11):
09h00: Sobral do Lazer.

19/05 (domingo)
Igreja Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima (Quadra 8):
09h00: Missa Católica.

19/05 (domingo)
Igreja Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima (Quadra 8):
09h30: Passeio Ciclístico até o 
Parque dos Jequitibás.

seio ciclístico, além das 
diversas atividades cultu-
rais que irão ocorrer du-
rante todo o sábado (11) 
na praça Theodoro Freire, 
na quadra 8.

O objetivo da Admi-
nistração é conseguir 
agregar todas as culturas 
e estilos existentes na ci-
dade. “Sobradinho é uma 
cidade muito tradicional. 
Assim que o ano começa, 
a população já se prepa-
ra para as comemorações, 
principalmente as mais 
tradicionais, que são o 
desfile cívico e as cerimô-
nias religiosas”, disse o 
administrador da região, 
Eufrásio de Oliveira.

PROGRAMAÇÃO



5NOSSOBAIRROW 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 39   |   ABRIL   |    2019

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

Infraestrutura precária, áreas de cerrado degradadas, inundações, lotes sem 
escritura, insegurança jurídica, vizinhança desunida.

Não precisamos de nada disso, 
e AGORA podemos virar essa página!

Desde janeiro deste ano, o Governo do Distrito Federal está mediando uma 
negociação entre síndicos, advogados e representantes de moradores da 

Fazenda Paranoazinho e a diretoria da empresa proprietária da área, a 
Urbanizadora Paranoazinho.

Em apenas quatro meses, conseguimos, juntos, alcançar uma condição inédita 
em todos esses anos. Nunca estivemos tão próximos de uma solução.

A escritura de cada família, as obras de drenagem, os equipamentos públicos 
(postos de saúde, escolas, delegacias, etc.), a melhoria do comércio, a 

valorização e o aumento da qualidade de vida trazidos pela 
REGULARIZAÇÃO estão ao nosso alcance.

Acesse:  links.up.bsb.br/simulador 
(ou escaneie o código ao lado) 

e conheça as condições de regularização do seu lote.

Simulador UP
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EMPREENDEDORISMO

CAPITAL EMPREENDEDORA CHEGA À QUARTA EDIÇÃO
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Maior evento de empre-
endedorismo e inovação 
de 2018, o Capital Empre-
endedora realiza no mês 
de maio mais uma edição 
do encontro que reúne in-
vestidores, profissionais de 
tecnologia, pequenos em-
preendedores e adeptos do 
assunto. O evento, que che-
ga à quarta edição, ocorre 
em 25 de maio, no espaço 

NET Live Brasília, próximo 
à Vila Planalto.

Milton Camargo, um 
dos idealizadores do even-
to afirmou que “o Capital 
Empreendedora se tornou o 
maior evento de empreen-
dedorismo do Centro-Oeste 
em 2018, com mais de 2,8 
mil participantes e geração 
de aproximadamente R$ 2 
milhões em negócios”.

A edição 2019 do evento 
já anunciou alguns de seus 
nomes-chave. Entre eles es-
tá Denis Wang, vice-presi-
dente do Nubank, a fintech 
roxinha de cartões de crédi-
to. Os valores das inscrições 
variam entre R$ 377 (Smart) 
e R$ 2.650 (Black), podendo 
ser feitas através do site do 
evento: 
www.capitalempreendedora.com

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

SAÚDE COMÉRCIO

REFORÇO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI 
EM SOBRADINHO E PLANALTINA

EXPO SOBRADINHO ESTIMULA 
COMÉRCIO DA SAÍDA NORTE

A população de Sobra-
dinho e Planaltina ganhou 
um aliado de peso contra 
o mosquito da Dengue. 
Militares do Exército, Cor-
po de Bombeiros e agentes 
da Diretoria de Vigilância 
Ambiental (Dival), estão, 
desde abril, percorrendo 
as ruas, avenidas e casas 
em Sobradinho e Planalti-
na em buscas de focos do 

No próximo dia 11 de 
maio, a Feira da quadra 
8 em Sobradinho recebe 
o Expo Sobradinho, um 
evento demonstrativo de 
produtos do empresariado 
local voltado principal-
mente para o empreende-
dorismo feminino. O en-
contro faz parte do calen-
dário de comemorações da 
cidade, que completa 59 
anos no dia 13 de maio.

Além do evento no 
próximo sábado, a Expo 
Sobradinho acontece em 
dois outros momentos, no 
dia 19 de maio e 11 de ju-

Aedes aegypti. Ao todo, 
418 militares e 22 agentes 
fazem parte das operações 
de prevenção da doença na 
região, que tem apresenta-
do um alto número de ca-
sos: 954 apenas no ano de 
2019.

Cerca de 350 homens e 
mulheres do Corpo de Bom-
beiros Militar e 68 militares 
do Exército, acompanha-

nho. Nas próximas datas, 
os locais serão o Parque 
dos Jequitibás e o Ginásio 
de Esportes de Sobradinho, 
respectivamente.

De acordo com os orga-
nizadores, a Expo Sobra-
dinho buscar trazer para 
os expositores mais visibi-
lidade e estimular o con-
tato direto com possíveis 
clientes na própria região, 
além da mídia impressa e 
mídias sociais.

A entrada é gratuita. 
Para participar do evento 
como expositor, é cobrada 
uma taxa de R$ 50,00. 

dos por 22 agentes da Di-
retoria de Vigilância Am-
biental estão trabalhando 
no combate ao mosquito.

Centenas de casas foram 
visitadas pela força-tarefa, 
fazendo trabalhos educati-
vos, coletando amostras e 
promovendo o tratamento 
dos focos do mosquito. De 
acordo com a chefe do nú-
cleo de Vigilância Ambien-
tal de Planaltina, Michelle 
Peçanha, “esta é a terceira 
vez que a visita domiciliar 
acontece em Planaltina. As 
duas primeiras foram rea-
lizadas com militares dos 
Bombeiros e agentes de vigi-
lância ambiental. Desta vez, 
a ação contou com o reforço 
dos militares do Exército”. 
A força-tarefa acontece aos 
sábados, sempre a partir das 
7h da manhã.
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Um esconderijo da natureza no 
meio das fazendas do estado de 
Goiás. Assim podemos descrever 
a cachoeira do Bisnau. Localizada 
a 15 quilômetros do distrito de Be-
zerra, pertencente à cidade de For-
mosa, em Goiás, a Fazenda Bisnau, 
de propriedade da mesma família 
desde 1928, é um santuário natural 
que guarda sítios arqueológicos, 
Fauna e Flora nativa, além de belas 
quedas d’água, como a cachoeira 
do Bisnau, de mais de 130 metros 
de altura.

Por trás de um belo lugar pre-
servado, há o esforço de um grande 
ser humano. Este é Gilberto Dutra, 
economista e herdeiro da Fazenda. 
Diferente dos demais proprietários 
de terras nas proximidades, seu Gil, 
como é conhecido, preservou a área 
de mais de 150 hectares, legado que 
se iniciou com o seu pai, José Tomé 
Dutra. “Meu pai sempre soube do 
valor que essa propriedade tinha. 
Ao contrário dos demais fazendei-
ros, ele não desmatou a floresta, 
muito pelo contrário, sempre lutou 

pela sua preservação”, conta seu Gil.
A região abriga uma série de 

espécies em extinção, tanto da fau-
na quanto da flora brasileira. “Aqui 
vivem hoje espécies como a onça 
pintada e a onça preta. Por conta da 
devastação promovida no restante 
das áreas essas espécies vieram se 
refugiar aqui”. Apesar do receio, seu 
Gil acalma nossa equipe. Segundo 
ele “não há o que temer, pois elas fi-
cam nas regiões mais densas da flo-
resta, longe das trilhas turísticas”.

A trilha para a cachoeira do Bis-
nau vai de simples, no início, para 
complicada, ao final. Para realizar 
o passeio, é cobrada uma taxa de 
R$ 20 reais. É possível chegar com 
o carro até o primeiro ponto de ba-
nho, na parte superior da queda. Lá, 
um poço de águas rasas e esverdea-
das presenteia o visitante com uma 
temperatura agradável ao som de 
diversas espécies de pássaros exis-
tentes no lugar. A profundidade não 
ultrapassa 1,20 metro. Para quem 
levar crianças ao passeio, esse é o 
melhor ponto de parada. A partir 

EXPEDIÇÃO JNB Cachoeira do bisnau: 
um santuário da vida silvestre

desse ponto, o nível de dificuldade 
aumenta.

Para os mais aventureiros (e 
equipados), é possível chegar à base 
da cachoeira seguindo o leito do rio 
até o início da queda, onde é possível 
fazer um rapel de uma altura supe-
rior a 100 metros, descendo ao lado 
da queda d'água. A vista do vale à 
frente é maravilhosa, onde o verde 
da mata e os paredões de pedra fa-
zem do lugar um dos cenários mais 
incríveis do passeio. 

Já o caminho pela trilha possui 
aproximadamente 1,5 quilômetro. 
Apesar da distância curta, o tempo 
de caminhada é de aproximadamen-
te 45 minutos, por conta do terreno 
acidentado. Em alguns pontos, o vi-
sitante tem que se apoiar em cordas 
para descer pela trilha. O esforço 
é recompensado na chegada, ao se 
deparar com a cascata de água es-
correndo pela rocha, desaguando no 
poço logo após a cachoeira. A mata 
fechada em volta traz a sensação de 
que voltamos no tempo, para quando 
as cidades ainda não existiam.

Saindo de Sobradinho, o trajeto tem 100km e duração de aproximadamente 1 hora e 15minutos. Para chegar 
até a fazenda onde está a cachoeira, o motorista deve seguir sempre pela BR-020, passando pela cidade de For-
mosa e pelo distrito de Bezerra. Passando pelo distrito, a entrada da cachoeira fica a 15km, ao lado da pamonha-
ria Bisnau, às margens da estrada. A partir desse ponto, o trajeto é feito por dentro da propriedade, que possui 
sinalização por placas indicando o caminho para a sede da Fazenda, onde a trilha começa.

Segue a
a trilha

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218
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O GDF foi lá
fez.e

Mais tranquilidade 
para os pais. 
Mais disciplina 
para os filhos. 

Pode procurar

•  O GDF foi lá e implantou o novo modelo 

de gestão compartilhada nas escolas. Agora 

educação e segurança trabalham juntas. 

•  Foi lá e está levando mais tranquilidade 

para pais e alunos.

•  Foi lá e benefi ciou 371 escolas com a 

1ª parcela do Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira (PDAF) de 2019.

•  Foi lá e deu início ao 4º ciclo de formação de 

professores do Programa Detran nas Escolas.

•  Foi lá e lançou o Plano Estratégico da Rede 

Distrital de Educação (Educa DF), um programa 

que reúne cinco bandeiras que vão melhorar 

e modernizar o ensino público na capital.

•  Foi lá e entregou plataforma Windows para 

todos os alunos e professores da rede pública.

Ação é fazer o que precisa ser feito. 
O GDF vai lá e faz.

O GDF vai lá e faz. E você vai lá e confere. Acesse DF.GOV.BR e comprove.

Renato Alves/Agência Brasília

Renato Alves/Agência Brasília

Renato Alves/Agência Brasília


