
APÓS ESTA DATA OS PREÇOS
NÃO SERÃO OS MESMOS.

CONDIÇÕES
VÁLIDAS ATÉ

10
DE AGOSTO

61 3226-6000 61 98148-9235 mediacao2019@up.bsb.br

ESTA É UMA
 OPORTUNIDADE ÚNICA

PARA REGULARIZAR
O SEU LOTE PELO

DO DISTRITO FEDERAL

MENOR
PREÇO

CHEGOU A HORA DE RECEBER A SUA ESCRITURA!
Até o dia 10 de agosto, os moradores dos condomínios do GRANDE COLORADO, CONTAGEM e BOA VISTA

  terão a oportunidade de regularizar seus lotes pelo MENOR PREÇO DO DF.

CONFIRA O VALOR MÉDIO DO M² NO SEU SETOR:

GRANDE 
COLORADO

R$ 96
por m²

CONTAGEM 3

R$ 102
por m²

CONTAGEM 2

R$ 71
por m²

CONTAGEM 1

R$ 58
por m²

BOA VISTA

R$ 102
por m²

*Valores com 15% de desconto à vista ou financiado pelo banco BRB. 
** Valores referentes ao tamanho médio dos lotes no setor. Proposta válida até o dia 10 de agosto.
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Mais um passo foi dado para a re-
gularização dos condomínios da Sa-
ída Norte do Distrito Federal. Após 
a análise e aprovação do Conselho 
de Planejamento Territorial e Ur-
bano do Distrito Federal (Conplan) 
e a publicação do Decreto Gover-
namental de regularização, quatro 
condomínios do setor Contagem 3, 
em Sobradinho, já estão na etapa 
final para garantir suas escrituras. 
São cerca de 400 lotes no Residencial 
Ipês, Rural Alvorada, Fraternidade e 
Jardim Ipanema, que somam apro-
ximadamente 2 mil moradores con-
templados pelo benefício.
A escrituração garante ao morador 
segurança jurídica e a propriedade 
de fato e de direito, dá liberdade pa-
ra que ele possa vender, financiar 
ou transferir o imóvel legalmente, 
além da obtenção da Carta de Ha-
bite-se, emitida pela Administração 
Regional, e a valorização imobiliá-
ria dos terrenos da região.
Para Ricardo Birmann, diretor-pre-

sidente da Urbanizadora Parano-
azinho, trata-se de um momento 
único. “O processo de regularização 
urbanística passa por várias etapas 
de aprovação dos inúmeros estudos 
e projetos junto ao Governo, e ape-
nas quando tudo isso está pronto é 
que é possível que se registre em car-
tório. Essa etapa é fundamental pois 
significa que a área do condomínio 
agora foi transformada em várias 
matrículas, uma para cada lote, 
o que nos permite passar em uma 
escritura pública a propriedade de-
finitiva desses lotes para cada uma 
das famílias”, explicou.
Todos os moradores da Fazenda 
Paranoazinho podem assinar o 
contrato para a regularização dos 
lotes com a UP, a opção por aderir 
ao acordo é individual de cada um. 
Vale lembrar que nenhum valor é 
desembolsado com a assinatura do 
contrato, o pagamento só deve ser 
realizado após o registro da escritu-
ra em cartório.

  MAIS QUATRO CONDOMÍNIOS SÃO 
REGULARIZADOS NA SAÍDA NORTE DO DF

•  Acesse o nosso site: 
 
links.up.bsb.br / regularize
• Baixe o edital de regularização, onde contém todas as 
informações sobre o processo atual;

• Entre em contato com a nossa central de 
relacionamento para sanar qualquer dúvida pelo 

telefone (61) 3226-6000 

•  Baixe o contrato de regularização e preencha com 
seus dados e as informações do seu lote.

•  Assine e entregue em um dos nossos postos de 
atendimento na região, ou em nossa sede.

•  Aguarde o seu condomínio ser regularizado e 

GARANTA A SUA ESCRITURA!

 

CHEGOU A HORA DE 
GARANTIR A ESCRITURA 

DO SEU LAR!

REGULARIZE JÁ!
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facebook.com/nossobairro3.0

@nossobairro3.0

www.jornalnossobairro.com

Funcionários 
do Metrô DF 
recolhem 
agasalhos 
para pessoas 
carentes Página 11

Moradores 
realizam ação 
solidária para 
reformar praça 
da quadra 14 em 
Sobradinho Página 4

EXPEDIÇÃO JNB: 
Poço Azul de 
Brazlândia:
A natureza pede
socorro
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Página 9

SUBSECRETÁRIO DE PARCELAMENTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SUPAR) FALA SOBRE 
O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE GARANTIRÁ A PERMANÊNCIA DOS 
MUROS E GUARITAS  NOS CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL

Página 5

ENTREVISTA: 
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA
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BUMBA MEU BOI
DO SEU TEODORO: 
56 ANOS 
DE TRADIÇÃO
NO DF
A HISTÓRIA DE UMA DAS MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS NORDESTINAS QUE MELHOR SE 
ADAPTOU AO DISTRITO FEDERAL.

Páginas 6 e 7
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Editorial
Um povo sem cultura é um 

povo sem história. A frase não é 
de nenhum grande pensador, mas 
reflete o papel que a cultura possui 
na vida do cidadão. Cultura é ser, 
agir, pensar, expressar, existir. É a 
partir da cultura que construímos 
a vida em sociedade. As 
manifestações humanas são gritos 
da cultura de um povo. A maneira 
de ocupar o espaço e significar 
os lugares que frequentamos é a 
maneira que o nosso inconsciente 
coletivo encontra para criar laços 
de pertencimento, de lar.

Apesar de jovem, a Capital 
Federal experimenta um pot-pourri 
regionalista que abraça todos que 
aqui desembarcam. Construída 
pelos “candangos”, Brasília é 
uma cidade sem traços próprios 
por conta da sua idade, mas em 
compensação, tem as raízes 
fixadas em todo Brasil. Norte, Sul, 
Nordeste, Sudeste e Centro-oeste 
se entrelaçam sobre o imaginário 
cultural de Brasília, tornando-a 
também a capital das culturas 
populares do nosso país.

Cada canto do quadradinho 
reserva uma tradição, preserva a 
memória dos pioneiros que vieram 
fundar a cidade dos brasileiros. Em 
Sobradinho, o Maranhão se faz mais 
que presente. Teodoro Freire, ou 
seu Teodoro como ficou conhecido, 
trouxe na bagagem um pedacinho 
do folclore da sua terra e fez do Boi 
do Seu Teodoro o Bumba-meu-boi 
mais importante e famoso fora do 
seu estado natal. 

Seu Teodoro plantou a semente 
da cultura regional que sua família e 
seus conterrâneos mantêm viva no 
solo vermelho do planalto central. 
A semente virou árvore e floresce 
todo ano, em homenagem também 
ao seu legado. 

É graças aos Teodoros, Marias, 
Josés, Raimundos e tantos outros 
pioneiros que hoje podemos olhar 
para a terra vermelha, para os 
prédios, celebrações e pensar: 
sempre estivemos em casa. 

Expediente

MORADORES REALIZAM AÇÃO 
SOLIDÁRIA PARA REFORMAR PRAÇA 
DA QUADRA 14 EM SOBRADINHO

Tudo começou com a boa vontade 
de quatro moradores da Quadra 14 
de Sobradinho. Eles se uniram pa-
ra revitalizar praça abandonada 
com objetivo de promover o bem 
estar das famílias e lazer para os 
jovens e crianças da comunidade. 
A revitalização da pracinha co-
meçou em março deste ano com 
Almiro Silva da Conceição, idea-
lizador e morador da região. Ele 
iniciou limpando o espaço públi-
co e realizando pinturas por con-
ta própria. Almiro conta que a 
comunidade ao ver o movimento 
dele, resolveu participar. “No co-
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meço era só eu, com o passar dos 
dias fui recebendo apoio de mais 
três pessoas e de alguns comer-
ciantes locais. Quando vi, estava 
recebendo tintas e tendo material 
para continuar a reforma da pra-
cinha”, explica.
O local antes abandonado come-
çou a ter mais vida, a ter mais co-
res e receber os moradores em to-
dos os horários e dias da semana. 
Almiro enfatizou a parceria que 
ele tem com a Administração de 
Sobradinho. “É muito gratificante 
ter o apoio do Eufrásio, Adminis-
trador, ele sempre está disposto a 

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

ajudar e atender todas as nossas 
demandas. Para mim, reformar 
e cuidar da pracinha da qua-
dra 14 é promover a verdadeira 
solidariedade”.
Moradora da região há mais de 
dez anos, Cleilda Silva conta como 
tem sido frequentar e ajudar na 
manutenção da praça. “É como se 
fosse a extensão da minha casa. 
O espaço tem proporcionado que 
minha filha tenha um refúgio. Na 
pracinha, a gente encontra mora-
dores e troca experiências”, relata.
Os idealizadores pretendem, no 
futuro, colocar projetos sociais na 
praça e promover mais encontros 
na comunidade, além de espalhar 
o movimento de revitalização pa-
ra todas as praças de Sobradinho. 
O Administrador, Eufrásio Perei-
ra da Silva, comenta sobre a ini-
ciativa dos moradores: “A Admi-
nistração de Sobradinho está de 
portas abertas e fica feliz de ver a 
comunidade cuidando do espaço 
público da Quadra 14. Não have-
rá empecilhos para os moradores 
que trouxeram as suas ideias e 
projetos. Estamos aqui para aju-
dar a promover a solidariedade”, 
conclui.
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A maioria dos mora-
dores que optou por 
morar em condomí-
nios horizontais o fez 
em razão da seguran-
ça proporcionada pe-
los muros e guaritas. 
Existe algum risco de 
derrubada dos mu-
ros e guaritas após a 
regularização?

A Secretaria está traba-
lhando na elaboração de 
Projeto de Lei Comple-
mentar que possa garan-
tir a manutenção de todas 
as situações consolidadas 
em áreas de regularização 
no Distrito Federal, com 
vistas ao atendimento do 

SUBSECRETÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DÁ MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO NOVO PROJETO DE LEI DE MUROS

AS
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previsto nos artigos 122, 
XI, e 131 do Plano Diretor 
de Ordenamento Territo-
rial do Distrito Federal, in-
cluindo a possibilidade de 
fechamento dos loteamen-
tos já regularizados e em 
processo de regularização.

A Seduh está realizan-
do uma série de consul-
tas públicas a respeito 
de uma nova legisla-
ção sobre muros e gua-
ritas. Qual é o objetivo 
dessas reuniões?

A Secretaria está promo-
vendo, além do Seminá-
rio realizado no dia 4 de 
junho de 2019, 5 audiên-

cias públicas destinadas a 
prestar esclarecimentos e 
receber sugestões e críticas 
que possam ser contem-
pladas no Projeto de Lei 
em elaboração. O objetivo 
é promover um amplo e 
qualificado debate técnico 
para alinhamento de in-
formações entre governo 
e interessados, bem como 
possibilitar que a legisla-
ção que trate da matéria 
seja suficiente para aten-
der à justa demanda da 
população. 

Pela legislação atual, 
os moradores precisam 
apresentar projeto dos 
muros e guaritas à Se-

MUROS E GUARITAS EM DEBATE: ENTREVISTA 
COM MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA

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

duh, para obtenção de 
autorização de fecha-
mento, correto? Qual 
é o prazo que os mora-
dores apresentem esses 
projetos e garantam 
a realidade instalada 
atualmente?

De acordo com o previsto 
no Decreto nº 39.330/2018, 
o prazo para apresentação 
dos projetos seria de 180 
dias. No entanto, consi-
derando a necessidade de 
elaboração de norma que 
contemple a realidade fá-
tica existente, esta gestão 
promoveu a prorrogação 
do referido prazo, para 1 
ano, findando-se em 11 de 
setembro de 2019, o que 
foi efetivado pelo Decreto 
nº 39.672/2019. O objetivo 

é garantir a segurança ne-
cessária aos moradores até 
que a questão seja defini-
tivamente resolvida com a 
legislação pretendida. 

Quais condomínios po-
dem solicitar a auto-
rização de fechamen-
to? Apenas aqueles em 
áreas públicas ou tam-
bém os em área priva-
da? Alguma distinção 
entre os qualificados 
pelo PDOT como Áreas 
de Interesse Social (de 
baixa renda) e Áreas de 
Interesse Específico (de 
média e alta renda)?

Qualquer distinção entre 
categorias de condomínios, 
seja em relação à renda ou 
de outro aspecto será tra-
tada na Lei Complementar 
em elaboração, após os ne-
cessários debates realiza-
dos com a participação da 
sociedade.

Qual é a estimativa da 
Seduh para a finaliza-
ção desse processo de 
construção da nova 
legislação? 

O objetivo é promover todo 
o processo de participação 
popular, seguindo o rito 
formal de elaboração de 
leis desta natureza até o 
fim do prazo proposto para 
adequação e apresentação 
de projetos pelos respecti-
vos legitimados.

O OBJETIVO 
É GARANTIR A 
SEGURANÇA 
NECESSÁRIA
AOS MORADORES 
ATÉ QUE A 
QUESTÃO SEJA 
DEFINITIVAMENTE 
RESOLVIDA COM 
A LEGISLAÇÃO 
PRETENDIDA. 
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BUMBA MEU BOI DO SEU TEODORO: 
56 ANOS DE TRADIÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

Ac
er

vo
 B

um
ba

 m
eu

 B
oi

Ac
er

vo
 B

um
ba

 m
eu

 B
oi

O São João do boi de Seu Teo-
doro, arraiá tradicional de 
Sobradinho, chegou à sua 

56° edição em 2019. O evento ocor-
reu no dia 23 de junho, véspera de 
São João, santo padroeiro da Festa.  

A comemoração é uma demons-
tração de respeito pela trajetória 
de Seu Teodoro, maranhense que, 
junto a amigos, trouxe para o DF 
a paixão pela cultura folclórica do 
Bumba meu boi. Seu filho caçula, 
Guarapiranga Freire, 44 anos, é um 
dos responsáveis por manter a cha-
ma da tradição viva em sua famí-
lia. Produtor do evento, ele explica 
que “a Festa tem que acontecer em 
respeito ao Seu Teodoro e pelo Ba-
tizado do Boi. Juntamos a Cultura 
Popular conosco para abrilhantar 
a festa e promover o intercâmbio 
de cultura local e muita das vezes 
também nacional”, afirma.
O arraiá deste ano contou com a 
participação de muitos artistas lo-
cais, como os grupos Pé de Cerra-

do, Balé flor do cerrado, Tambor 
de crioula de Seu Teodoro, Bumba 
meu-boi do Seu Teodoro e o can-
tor Alex Júnior. Além dos músicos, 
quadrilhas juninas foram o algo 
a mais que abrilhantaram a festa 
que completa 56 anos. 
Apesar da fama e da importância 
para a cultura popular do DF, a 
tradicional festa não teve nenhum 
apoio ou patrocínio este ano. Du-
rante alguns anos, o evento era fo-
mentado com ajuda Brasília Juni-
na, projeto de incentivo aos grupos 
do DF. Guarapiranga conta que a 
produção está se esforçando para 
manter a comemoração.
“A presença da comunidade refor-
ça todos nossos esforços durante 
o ano divulgando nosso trabalho 
cultural no DF, Entorno e às vezes 
em outros estados. Estamos con-
tando com nossos esforços próprios 
e colaboração dos artistas, que ti-
veram redução de cachês”, conta 
Guarapiranga.
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Uma das manifestações culturais 
nordestinas que melhor se adaptou 
ao Distrito Federal foi, sem dúvi-
da, o Bumba-meu-boi. Isso, graças 
ao esforço do Mestre Teodoro, um 
maranhense que deixou sua terra 
natal, mas trouxe com ele o folclo-
re e a arte popular típicos da sua 
região.
A paixão de Teodoro Freire pelo 
Bumba-meu-boi começou ainda na 
infância. O maranhense, nascido 
na cidade interiorana de São Vicen-
te de Férrer, teve o primeiro contato 
com a tradição do folclore nordesti-
no aos oito anos. Embora sua mãe 
o proibisse de assistir às apresenta-
ções por medo de brigas nas ruas, 
ele não resistia e saía de casa às es-
condidas. O encanto pela tradição 
o acompanhou até a sua morte, aos 
91 anos, em janeiro de 2012.

O LEGADO DE UM CANDANGO DO NORDESTE

A ORIGEM DO BUMBA-MEU-BOI

Seu Teodoro costumava dizer que, 
além da família, tinha três paixões 
na vida: o Bumba-meu-boi, na cul-
tura; o Flamengo, no esporte; e a 
Mangueira, no carnaval. Na capi-
tal do país, Seu Teodoro chegou em 
1962, quando começou a trabalhar 
como contínuo na Universidade de 
Brasília. 
Em dezembro do mesmo ano, deu 
início ao projeto do Bumba-meu-
-boi na cidade. Em 1963, criou o 
Centro de Tradições Populares, em 
Sobradinho, a 20 km de Brasília, 
para difundir festas e danças do fol-
clore nordestino, local onde acon-
tece o Bumba-meu-boi até os dias 
atuais. O Bumba-meu-boi, que fez 
de Seu Teodoro famoso, é uma tra-
dição popular que encena o rapto, 
a morte e a ressurreição do boi, típi-
ca do sertão nordestino.

Atualmente, o Boi do Seu Teodoro 
é comandado por Guarapiranga 
Freire, um dos filhos do Seu Teodo-
ro. Além de Guarapiranga, Dona 
Maria Sena Pereira Freire, viúva de 
Seu Teodoro; Aporé Luciano Freire, 
filho; e Gilvan do Vale, puxador 
das toadas e membro do grupo há 
23 anos, são os responsáveis por 
levar adiante a tradição que Seu 
Teodoro iniciou.
No Maranhão, Teodoro Freire tra-
balhava em fábricas estrangeiras 
que mexiam com barcos, principal 
fonte de renda na época. Após ser 
acometido por uma doença, conta 
Aporé, foi que seu Teodoro mudou-
-se para o Rio. 
Aporé Freire conta que foi no Rio 
de janeiro que Seu Teodoro criou 
o boi, em uma colônia de mara-
nhenses qual ele morou antes de 
chegar ao Distrito Federal. “Ele re-
solveu criar o boi por lá. O pessoal 
aceitou bem. Meu pai foi convida-
do a participar do primeiro aniver-
sário de Brasília, em abril de 1961. 
Ele gostou e resolveu ficar”, relata.
Ao chegar em Brasília, trabalhou 

A festa do Bumba-meu-boi é uma 
tradição que se mantém desde o 
século XVIII. Numa fazenda de ga-
do, Pai Francisco mata um boi de 
estimação de seu senhor para satis-
fazer o desejo de sua esposa grávi-
da, Mãe Catirina, que quer comer 
língua. 
Quando descobre o sumiço do ani-
mal, o senhor fica furioso e, após 
investigar entre seus escravos e ín-
dios, descobre o autor do crime e 
obriga Pai Francisco a trazer o boi 

em granjas antes de se tornar con-
tínuo na Universidade de Brasília, 
um mensageiro que leva docu-
mentos de uma sala pra outra. Ele 
ficou 28 anos na Universidade.
Seu Teodoro faleceu em 2012 aos 
91 anos. Após sua morte, a tra-
dição se mantém viva em sua 
família. “A gente leva com res-
ponsabilidade. Meu pai sempre 
levou a sério o que ele queria. A 
família resolveu absorver e esta-
mos acompanhando. Meu irmão 
Guará (Guarapiranga) assumiu 
a responsabilidade agora, como 
presidente, e eu também o ajudo. 
Para a gente, meu pai não está 
ausente, ele está presente” relata 
o filho.
São cerca de 15 pessoas da famí-
lia envolvidas no festejo. Ao todo, 
são mais de 80 pessoas que par-
ticipam ativamente da tradição.  
"Tem uma família enorme aí nes-
se boi. Fora os conterrâneos do 
Teodoro, que são maranhenses. 
Cada vez foi chegando gente que 
sabia da notícia de que tinha um 
Boi em Brasília”, explica. 

TRADIÇÃO DE PAI PARA FILHOS

de volta. Pajés e curandeiros são 
convocados para salvar o escravo 
e, quando o boi ressuscita urrando, 
todos participam de uma enorme 
festa para comemorar o milagre.
Puxador do canto do Boi do seu 
Teodoro a 23 anos, Gilvan do Va-
le continua a se emocionar. “O boi 
mexe comigo desde criança. Eu já 
nasci praticamente dentro dele, lá 
no Maranhão. A Mãe Catirina e o 
Pai Francisco são os personagens 
fundamentais da brincadeira. A 

história do boi surgiu desses dois 
personagens, esse casal de negros 
que trabalhava numa fazenda e foi 
roubar o boi”, relembra.
Brincadeira democrática que incor-
pora quem passa pelo caminho, o 
Bumba-meu-boi já foi alvo de per-
seguições da polícia e das elites por 
ser uma festa mantida pela popu-
lação negra da cidade, chegando 
a ser proibida entre 1861 e 1868. 
O atual modelo de apresentação 
dos bois não narra mais toda a 

história do 'auto', que deu lugar 
à chamada 'meia-lua', de enredos 
simplificados. 
Embalado por matracas e pandei-
ros pequenos, um dos destaques 
deste sotaque é o personagem 
Cazumbá, uma mistura de homem 
e bicho que, vestido com uma ba-
ta comprida, máscara de madei-
ra e de chocalho na mão, diverte 
os brincantes e o público. Outros 
usam um chapéu de vaqueiro com 
penas de ema.
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POSTO AVANÇADO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS É 
INAUGURADO NA ADMINISTRAÇÃO DE  SOBRADINHO
Sobradinho é mais uma 
Região Administrativa a 
receber um Centro de Apro-
vação de Projetos (CAP). A 
solenidade, ocorrida no úl-
timo dia 19, contou com a 
presença do Administrador 
Eufrásio Pereira da Silva, 
do Secretário de Habitação, 
Mateus Leandro de Oliveira, 
Subsecretário da CAP, Ricar-
do Augusto de Noronha e 
do Administrador Regional 
do Sobradinho II, Alexandre 
Yanez.
O cidadão terá a CAP na 
Administração Regional de 
Sobradinho, o apoio admi-
nistrativo, atendimento às 
demandas de aprovações 
de projetos e entrada para 
pedido de alvará de constru-
ção, podendo tirar dúvidas 
com os analistas.
De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no e Habitação (SEDUH), a 
descentralização do aten-
dimento da CAP é um dos 
eixos de atuação do progra-
ma SOS Destrava DF, pacote 

VENHA PARA
A MELHOR
GRADUAÇÃO/RS.
BOLSAS DE ATÉ
50% DESC. 
ENG. DE PRODUÇÃO
SERVIÇO SOCIAL
PEDAGOGIA
E MAIS 20 CURSOS.

GRA
DUAÇÃO
E PÓS
DUAÇÃODUAÇÃO

Aqui, o futuro chega antes.

eaduniversidadelasalle 

universidadelasalle

        (61) 99253-4367
QUADRA 14 – ÁREA ESPECIAL LOTES 24 A 27
UNILASALLE.EDU.BR/VESTIBULAR 

0800.541.8500

UNIDADE SOBRADINHO

de medidas anunciado pelo 
Executivo local em 15 de 
fevereiro.
O Administrador Eufrásio 
Pereira, comentou sobre a 
solenidade. “A equipe da 
Administração de Sobradi-
nho está muito feliz por re-

ceber um Centro de Aprova-
ção de Projetos. Estamos de 
portas abertas para a Secre-
taria e ansiosos para come-
çar a receber as demandas 
da comunidade.’’
O Secretário de Habitação 
explicou sobre o papel do 

CAP. “O cidadão terá agili-
dade com a aprovação de 
projetos com atendimentos 
personalizados e próximos. 
A descentralização do CAP 
é um reflexo da preocupa-
ção do nosso governador em 
querer mais resultados.  É 

uma grande satisfação ter 
um espaço na Administra-
ção de Sobradinho.”
O CAP ficará localizado na 
Administração Regional de 
Sobradinho, em uma sala 
exclusiva para o atendi-
mento da comunidade.
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Um paraíso natural localizado 
dentro do DF. O Poço Azul de 
Brazlândia, localizado ao norte 
da Capital Federal, é uma das 
joias que o ecoturismo can-
dango reserva em seu leque 
de opções, ao lado da Chapada 
Imperial (localizada na mesma 
região) e de outras pequenas 
quedas espalhadas pelo DF. 
Apesar de belo e valioso para 
o meio ambiente, o Poço Azul 
vive momentos de abandono 
e descaso ambiental, princi-
palmente por parte dos que o 
visitam.
Localizado a aproximadamen-
te 32 quilômetros de Sobradi-
nho, o Poço Azul de Brazlândia 
está inserido dentro da Chapa-
da da Contagem, e tem aproxi-
madamente 16 cachoeiras em 
sua região. Destino conhecido 
de boa parte dos brasilienses, 
o local possui a menor taxa de 
visita de todo o DF. São apenas 

Preocupados com o estado 
de conservação do Poço Azul, 
uma série de voluntários tem 
se mobilizado para promover 
limpezas nas trilhas da região, 
além de sinalizá-las e incenti-
var a educação ambiental do 
público visitante. O Conexão 
Cerrado, iniciativa criada por 
jovens de Brazlândia, tem rea-
lizado atividades de conscien-
tização ambiental há 4 anos 
na localidade. Paulo Vinicius, 
de 21 anos, é um dos organi-
zadores do movimento que 
utiliza as redes sociais para 
convocar voluntários para as 
ações de limpeza.
O estudante conta que a ação 
realizada neste ano pelo Mo-
vimento já é a quarta no Poço 
Azul. A intenção, destaca, “não 
é ficar realizando limpezas re-
correntes. Mas enquanto isso 
for uma realidade, estaremos 
fazendo este trabalho”. 
O organizador da atividade 
afirma que o esforço tem 
surtido efeito. “A gente per-
cebeu que a quantidade de 
lixo vem diminuindo após a 
nossa atuação. Na primeira 
limpeza, conseguimos retirar 
mais de 10 sacos de lixo em 
apenas uma das cachoeiras 
da trilha. Na limpeza desse 

R$ 10 reais para ter acesso a 
trilha principal.
As dificuldades começam pelo 
acesso ao Poço. Nos quilôme-
tros finais do trajeto, a via de 
acesso encontra-se esbura-
cada, exigindo do motorista 
cuidado e atenção constante. 
A trilha para as cachoeiras, 
feita a pé, possui cerca de dois 
quilômetros. A trilha é feita 
por um largo caminho, que an-
tigamente permitia também 
o acesso com veículo, mas 
agora é inviável por conta das 
rachaduras e dos aclives acen-
tuados que surgiram pela ação 
das chuvas na área desmatada.
Apesar das inúmeras cacho-
eiras existentes na região, 
as duas que se destacam são 
logos as primeiras da trilha. 
Mesmo com todos os aspec-
tos negativos que rodeiam 
o Poço Azul, a natureza faz 
muito bem o seu trabalho de 

MOVIMENTO PROMOVE LIMPEZA DAS 
TRILHAS LOCAIS

Saindo de Sobradinho, o motorista deve seguir pela BR-020, no sentido do balão que dá acesso ao Grande 
Colorado. A partir deste ponto, basta seguir pela DF-001 por aproximadamente 27km. Após 21km de trajeto, 
o asfalto acaba e o restante do caminho é feito em estrada de terra. Após 6km, uma placa à direita indica o 
caminho em direção ao Poço Azul. São Mais 5 km de terra, porém, a qualidade do trajeto requer atenção, com 
buracos na via. Ao chegar no estacionamento da Cachoeira, onde é cobrada uma taxa de R$ 10, o visitante 
deve caminhar aproximadamente dois quilômetros para ter acesso ao poço azul, destino final da aventura.

Segue
a trilha

POÇO AZUL DE BRAZLÂNDIA:
a NATUREZA PEDE SOCORRO

ano, esse número caiu pela 
metade. Durante nossas ativi-
dades, distribuímos sacos de 
lixo para os visitantes além 
de uma cartilha com dicas de 
educação ambiental,  para que 
todos possam utilizar o lugar 
sem degradá-lo", comenta. 
Lainne Sol, moradora de Bra-
zlândia, conta que a região 
tem sofrido muito com o mau 
uso que as pessoas fazem do 
lugar. Segundo ela, além da 
poluição, o assoreamento da 
área de trilha é alarmante. 
“O assoreamento é um dos 
grandes impactos da trilha. 
O trajeto que podia ser fei-
to por carro agora não está 
mais acessível, por conta das 
crateras e fendas abertas no 
trajeto, resultado também do 
desmatamento das margens 
causado pela ação humana”. 
Em busca de desenvolver o 
espírito de conscientização 
em quem visita, o Conexão 
Cerrado espalhou placas in-
formativas em várias partes 
das diversas trilhas existen-
tes na região. O objetivo, des-
taca Paulo Vinicius, é afastar 
a ideia de que o Poço Azul 
está abandonado e expor a 
importância de mantê-lo pre-
servado. 

encantar quem o visita. Águas 
cristalinas de tom azul-es-
verdeado, cercado pela mata 
nativa e paredões de rocha. 
O primeiro poço ainda possui 
uma gruta no lado esquerdo da 
cachoeira, que da um toque de 
mistério ao lugar. 
O ambiente é ideal para crian-
ças, pois o lago em volta da 
cachoeira tem profundidade 
rasa até certo ponto, permitin-
do a alegria dos pequenos, o 
que não dispensa o estado de 
alerta dos responsáveis!
Para os mais aventureiros, 
uma plataforma de pedra de 
aproximadamente oito metros 
de altura permite o exercício 
de saltos na queda d’agua. No 
entanto, o local mais conheci-
do para os saltos é a cachoei-
ra que segue o córrego mais 
a frente. No lugar fica o fa-
moso “salto do suicida”. Com 
altura de 16 metros, sua fama 

se deve ao grau de dificulda-
de para realização do pulo: o 
salto é realizado de uma ro-
cha na ponta da cachoeira, e o 
“corajoso” precisa saltar com 
impulsão suficiente para não 
bater nas pedras que ficam 
logo abaixo, no início do lago. 
Qualquer erro e você pulará 
do paraíso natural para o pa-

raíso celeste. Enfim, o Poço 
Azul é uma ótima opção pra 
quem pretende ter contato 
com a natureza sem percor-
rer grandes distâncias de 
carro. Apesar dos aspectos 
negativos, o lugar ainda re-
siste como um destino eco 
turístico belíssimo dentro do 
Distrito Federal.
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CONCURSOS

CANDIDATOS AOS  CONSELHOS TUTELARES REGIONAIS 
FARÃO PROVA ESCRITA NO PRÓXIMO DIA 14 DE JULHO

O Governo do Distrito Fe-
deral começou o processo 
para selecionar os novos 
conselheiros tutelares que 
atuarão nas Regiões Ad-
ministrativas do DF. So-
bradinho, Planaltina e 
Fercal possuem cinco con-
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selheiros cada.
No total, serão preenchi-
das 200 vagas para mem-
bros titulares e até 400 pa-
ra suplentes. O DF tem 40 
conselhos tutelares, sendo 
cinco conselheiros titula-
res e dez suplentes para 

cada unidade. Os conse-
lhos são vinculados admi-
nistrativamente à Secreta-
ria de Justiça e Cidadania 
(Sejus-DF).
A primeira fase do pro-
cesso de seleção será uma 
prova escrita, que será 
aplicada em 14 de julho 
pelo Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe).
A aplicação do exame de 
conhecimentos específicos 
é a primeira fase do pro-
cesso. Os candidatos de-
verão acertar pelo menos 
60% da prova – que não 
é obrigatória para os con-
selheiros tutelares que já 
foram aprovados anterior-
mente em exame de co-
nhecimento e que exerce-
ram, no mínimo, 50% do 
mandato. As outras fases 

são análise de documenta-
ção e registro de candida-
tura, eleição dos candida-
tos pela população e curso 
de formação inicial para 
os eleitos.
Os aprovados na primei-
ra fase participarão do 
processo eleitoral em suas 
respectivas regiões. Quem 
vai definir os próximos 
conselheiros tutelares é a 
população, por meio do 
voto direto e secreto, em 6 
de outubro deste ano. Ca-
da cidadão poderá votar 
em um candidato da re-
gião administrativa corres-
pondente à seção em que 
o Título de Eleitor esteja 
registrado. O processo de 
escolha é organizado pelo 
Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
A função de conselheiro tu-
telar exige outros critérios, 

como ter experiência com-
provada de no mínimo 
três anos na área da infân-
cia e adolescência e residir 
há pelo menos dois anos 
na região administrativa 
em que pretende atuar. 
Em relação à escolaridade, 
é exigido o ensino médio 
completo. É preciso ainda 
ter nacionalidade brasi-
leira e idade igual ou su-
perior a 21 anos, além de 
estar em dia com a Justiça 
Eleitoral e em pleno exer-
cício dos direitos políticos
O valor da remuneração 
mensal é de R$ 4.684,66. O 
exercício dessa função se-
rá em regime de dedicação 
exclusiva ao serviço, ou 
seja, os conselheiros não 
poderão exercer qualquer 
outra atividade profissio-
nal remunerada, pública 
ou privada.
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BRASÍLIA QUE QUEREMOS

As temperaturas estão caindo e, 
com isso, chega a necessidade de 
ajudar quem passa frio – princi-
palmente as pessoas que vivem na 
rua. O brasiliense que tem a in-
tenção de auxiliar, mas não sabe 
como, pode aderir a alguma das 
várias campanhas do agasalho es-
palhadas pelo Distrito Federal.
Pelo terceiro ano consecutivo, o 
Corpo de Segurança Operacional 
da Companhia do Metropolitano 
do DF (Metrô-DF) também promo-
ve uma campanha do agasalho. 
Além de arrecadar itens que serão 
doados a instituições carentes do 
Distrito Federal, o CSO pede con-
tribuições de alimentos e até mes-
mo brinquedos, que serão destina-
dos a adultos e crianças carentes.

FUNCIONÁRIOS DO METRÔ DF 
RECOLHEM AGASALHOS PARA
PESSOAS CARENTES

Segundo David Magalhães, que es-
tá à frente da iniciativa, o projeto 
é fruto do próprio Corpo de Segu-
rança. “Começamos com algumas 
pessoas doando. E logo após toda 
a empresa abraçou a causa. Nós 
nos sentimos honrados em ajudar 
a população carente do DF. São 
pessoas que realmente carecem da 
solidariedade”, define.

ONDE DOAR:
CSO Solidário: 
Estações do metrô: Central, 
Shopping, Arniqueiras, 
Praça do Relógio, 
Terminal Samambaia,
Ceilândia Centro.

Brasília recebeu no mês de 
junho a terceira edição do 
evento de tecnologia Cam-
pus Party. Com aproxima-
damente 100 mil partici-
pantes durante os cinco dias 
no Open Campus, área gra-
tuita do evento. A Campus 
trouxe inovações no ramo 
de tecnologia e educação, 
além de palestrantes reno-
mados, como Bruce Dickin-
son, vocalista da banda de 
rock Iron Maiden. O evento 

CAMPUS PARTY CHEGA A TERCEIRA EDIÇÃO EM BRASÍLIA

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

contou com 9 mil inscritos, 3 
mil acampados na Campus. 
A quarta edição do evento 
já tem data confirmada, se-
rá entre 29 de janeiro e 2 de 
fevereiro do ano que vem. 
Para o diretor-geral Tonico 
Novaes, a Campus Party Bra-
sília "ganhou um tamanho 
e uma proporção que supe-
raram todas as expectativas 
iniciais".
Ao todo, foram 350 horas de 
atividades, 300 palestrantes, 

200 palestras e 110 wor-
kshops. Na Arena, foram 
montados quatro palcos: 
Feel The Future, Coders, 
Creativity e Entrepreneur-
ship; e três espaços para 
workshops – IoT, Creators e 
Startups.
O principal destaque da 
programação foi a pre-
sença do vocalista do Iron 
Maiden, Bruce Dickinson. 
Ele falou sobre os desafios 
das operações no mundo 

do rock e da aviação comer-
cial, suas compatibilidades 
e como estes universos têm 
similaridades.
Participaram ainda convi-
dados como Débora Garo-
falo, considerada uma das 
dez melhores professoras 
do mundo pelo Global Tea-
cher Prize; Gordox, primeiro 
caster brasileiro e também 
narrador dos principais es-
portes da atualidade; Nyvi 
Estephan, apresentadora de 

games e esportes eletrônicos 
do programa Esporte Espe-
tacular, da TV Globo; Lilia-
ne Tie, fundadora da rede 
Woman In Blockchain e Ma-
theus Pinto, partner manager 
do Google, entre outros.
Na Arena, o público acom-
panhou os Hackathons, ma-
ratonas de conhecimento 
que tinham como objetivo 
desenvolver soluções tec-
nológicas para o bem da 
humanidade.

TECNOLOGIA
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Uma decisão
errada pode destruir

muitas vidas.

Grande parte dos acidentes de trânsito ocorre por falta de atenção dos motoristas. 
E uma das principais causas é o consumo de álcool. Muitos motoristas admitem que 
dirigem depois de beber. Mas tem gente que ainda insiste em arrumar uma desculpa.

Se você sabe que é errado e faz assim mesmo, não é acidente. É crime.

A educação
é a melhor

direção.


