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EDITORIALEDITORIAL
Vitória de uma comunidade unida e mobilizada
 

 nova diretoria da Associação, que assumiu em outubro último, mantêm viva a 
filosofia de trabalho de tudo fazer para que o que conquistamos seja conservado e 
melhorado, assim como buscar mais benesses para nossa região. Mas, de todas as 

conquistas e lutas, uma sempre mereceu grande carinho e atenção: a nossa Escola.
 

Apesar da tentativa de destruir Casa Grande com base no antigo decreto 8690 
do Governador José Aparecido, nossa organização prevaleceu e foi sentida, trazendo 
grandes apoios na época, como o da Deputada Eurides Brito, que nos apoiou 
incondicionalmente. Construída através da união e trabalho dos moradores e 
proprietários nos idos de oitenta, em 68 mutirões de fim de semana, foi o primeiro 
resultado concreto e que serviu de exemplo do que uma comunidade unida é capaz. Foi 
sempre considerada prioridade, pois, como já dizia Monteiro Lobato: "Um país se faz 
com homens e livros". E, a homens sem educação, de nada servem os livros. Muitas 
foram as lutas para cada vez melhorar o ensino oferecido em Casa Grande, permitindo 
que o atendimento se desse desde o pré-escolar ao segundo grau.  A Escola, como célula 
mater da comunidade, exerce uma ação ímpar e insubstituível: forma os cidadãos 
casagrandenses do futuro.
 

Nos últimos meses, porém, a menina dos olhos de Casa Grande esteve 
ameaçada por duas vezes. Primeiro, em outubro, chegou a notícia de que a pré-escola 
seria remanejada para a escola de lata da Ponte Alta, fato que causou comoção entre as 
mães, que imediatamente buscaram a Associaçaõ em seu auxílio. O secretário de 
Educação, José Luiz Valente, foi então trazido e conheceu nossa realidade, levando a 
Diretoria de Ensino a desistir da mudança. Na segunda vez, o poder público decidiu 
unilateralmente pela extinção do segundo grau e transferência dos alunos para o Gama. 
Ainda que existissem argumentos técnicos que corraborassem a decisão, Casa Grande, 
principalmente por ser um Núcleo Rural de fato, possui suas peculiaridades que não 
poderiam ser deixadas de lado.
 

Atendendo então ao chamamento das lideranças, mais uma vez a comunidade 
se uniu e mostrou força às autoridades, comparecendo em peso à reunião com a 
comissão da Secretaria de Educação, Promotoria de Justiça, Administrações Regionais 
do Gama e Recanto das Emas e deputados distritais. A Associação, os pais e alunos 
apresentaram os fatos e as reivindicações para as quais não houve argumento contrário 
que as derrubassem. A vitória se mostrou completa quando a o governo decidiu que não 
só ficaria o segundo grau, como um Centro de Ensino será construído para atender de 
maneira adequada a demanda por educação deste núcleo rural.
 

Assim, de maneira ordeira e impecável, Casa Grande deixou gravado na história 
mais um capítulo que servirá de exemplo para o Distrito Federal e todo o Brasil, quiçá o 
mundo, de que a união em prol de uma causa justa há sempre de sair vitoriosa.

 

Diretoria de Comunicação

A
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uando, há 28 anos, a comunidade de 
Casa Grande se uniu para construir a Q
escola, iniciava-se um novo tempo 
para a região. Adultos passaram a ter 

a oportunidade de estudar próximo de suas 
casas e o analfabetismo, comum naquele 
tempo, praticamente foi erradicado. E as 
crianças e jovens tiveram o direito à 
educação assegurado.

Com o passar dos anos e o crescimento 
da região, a escola foi ampliada. Faltava 
ainda atender àqueles que queriam fazer o 
segundo grau, para os quais só haviam duas 
alternativas: ir para as cidades (Gama, 
Recanto) ou abandonar os estudos. Muito 
esforço foi feito e em 2002 a Escola ficou 
completa, atendendo do ensino fundamental 
até o segundo grau. A filosofia “criança que conseguimos que o Secretário de Educação 
constrói, não destrói” foi posta à  prova em José Luiz Valente conhecesse in loco nossa 
Casa Grande e, por 14 anos, sem nenhuma realidade, deixando a promessa de atender 
grande reforma, a escola atendeu à aos nossos pedidos.
população. Más notícias - ao mesmo tempo, chegava a 

Mas o peso dos anos já começava a notícia de que a Secretaria de Educação 
aparecer e o aumento da procura fazia planejava transferir o ensino fundamental 
necessária a expansão do número de salas de para a Ponte Alta Norte (veja cronologia 
aula. Conforme documentado em nosso abaixo). O assunto foi tratado na Assembléia 
boletim anterior, após muito esforço da Comunidade de novembro passado, onde 

VITÓRIA DA COMUNIDADE
Mobilização histórica garante permanência do segundo grau
e mostra força da comunidade unida por seus direitos

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
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Lugar de criança é na escola!  - e, de 
preferência, perto dos pais. Por isso o 
ensino fundamental não podia sair daqui.

do desafio
À VITÓRIA
a manutenção do ensino 
fundamental e médio 
não foi um presente dado 
à comunidade, mas 
resultado da persistência 
dos moradores e amigos 
de Casa Grande.

a manutenção do ensino 
fundamental e médio 
não foi um presente dado 
à comunidade, mas 
resultado da persistência 
dos moradores e amigos 
de Casa Grande.

02/11/2007

Comenta-se que a 
Secretaria de Educação 
iria transferir as crianças 
do pré à 4ª série. 
A diretora da escola à 
época, Solange Reis, 
confirma  ter recibido a 
informação por telefone, 
mas ainda não era 
oficial.

03/11/2007

Mães preocupadas 
procuram a Associação, 
já que a escola da Ponte 
Alta Norte é distante, à 
beira de uma rodovia e 
de latão. Concordam em 
reunir-se e  participar da 
Assembléia da 
Comunidade em 11/11.
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Autoridades presentes - a mesa da reunião contou cokm a presença de representantes 
dos deputados Roney Nemer, Cristiano Araújo, Dr. Charles e Chico Leite, o sr. Hermanos 
Pereira (Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural sustentável), Prof. Edgard 
(diretor da escola), Jairo Moreira (chefe de gabinete do Adm. do Recanto), Sr. Donizete 
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24/11/2007

No Governo na Roça, 
Casa Grande lembra ao 
Governador da situação.

11/11/2007

Na Assembléia da 
Comunidade, a principal 
queixa é quanto as 
mudanças na escola, 
assim como a 
necessidade de reforma 
e ampliação. A diretoria 
da APNRCG dá 
prioridade ao problema  
no programa de trabalho

08/11/2007

O Secretário de Educação 
e o Administrador do 
Recanto visitam a Escola, 
que lhes pede ajuda.

23/01/2008

Além de cancelar a 
reunião, é publicada 
portaria fechando o 
ensino médio. A 
Associação convoca 
moradores e autoridades 
para reunião no dia 9 de 
fevereiro,  distribuindo 
4000 folhetos e usando 
faixas e carro de som 
para divulgá-la.

15/01/2008

Em visita ao Buritinga, 
Prof. Aníbal, presidente 
da APNRCG, conversa 
com o Assessor de 
Educação, prof. Andrade 
e explica a situação de 
Casa Grande. É marcada 
uma audiência para o 
dia 23/01 com o 
Secretário Luiz Valente.

08/01/2008

A nova direção da Escola 
informa que a educação 
infantil será mantida, 
porém o Governo vai 
transferir o segundo grau, 
por não ser um Centro de 
Ensino. A Associação 
posiciona-se contra a 
medida e inicia 
campanha com coleta de 
assinaturas.

Andrade (Adm. do Gama), o Secretário de Educação José Luiz Valente, Sra. Eunice 
Oliveira (secretária adjunta), profa. Solange da SUBIP (Subsecretaria de Planejamento e 
Inspeção), Dra. Ana Luiza Rivera (PROEDUC/MPDFT), sra. Maria Aparecida (DRE/Gama), 
dep. Batista e profa. Solange Reis (vice-diretora).

O dia “D” - A Comunidade em peso atendeu foram apresentados os argumentos 
ao chamado: mais de trezentas pessoas favoráveis e contrários à mudança. Também 
compareceram, sobretudo, pais, alunos, motivaram a decisão o fato da estrutura física 
professores, proprietários, amigos e da escola não ter ambientes separados para 
simpatizantes do Movimento Comunitário, as crianças do ensino fundamental e 
Social, Educacional, Ambiental, Esportivo e estudantes do ensino médio (em geral 
Religioso de Casa Grande. Com certeza o adolescentes e adultos) e a denominação do 
comparecimento só não foi maior por ser um estabelecimento, que para atender 1º e 2º 
sábado, dia de trabalho para muitos, graus deveria se chamar Centro de Ensino 
incluindo caseiros que provavelmente não (C.E.) e não Escola Classe (E.C.). 
foram liberados pelos proprietários das No início de 2008, ficou-se sabendo que 
chácaras.o ensino fundamental ficaria, mas às custas 

As autoridades de Educação presentes da transferência do ensino médio diurno. A 
foram claras, precisas e uníssonas, publicação no DODF do dia 23.01.08 de 
apresentando proposta que previa  a uma portaria fechando o Ensino Médio de 
permanência dos alunos adultos – pouco Casa Grande e transferindo os alunos para os 
mais de 40 - em Casa Grande e a colégios do Gama oficializou o fato. Como as 
transferência dos demais – cerca de 80 -para lideranças locais e a própria Comunidade 
os colégios do Gama, em que fez a Escola não foram ouvidas, houve 
vista da precariedade da uma revolta e mobilização natural ao fato 
Escola, sobretudo a ausência comandada pelo Presidente da Associação, 
de laboratórios necessários, prof. Aníbal Rodrigues Coelho, que 
inexistentes aqui. culminou na reunião do dia 9 de fevereiro.

o ensino médio diurno em escolas do 
Gama. Para os demais seriam criadas 
turmas noturnas específicas do EJA para 
correção de fluxo. Todas as decisões 
visavam cumprir a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, dividindo as turmas e 
separando  os jovens corretamente 
posicionados no fluxo daqueles que 
estavam atrasados e dos participantes do 
EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O Ministério Público também fez-se 
manifestou-se, através do pronunciamento 
da promotora Dra. Ana Luiza Rivera 
(PROEDUC). Em sua explanação, clara e 
objetiva, apresentou os direitos e deveres 
dos pais, dos alunos e do governo sobre a 

A secretária adjunta, profa. Eunice de Educação, posicionando-se a favor da 
Oliveira detalhou a proposta, apresentando proposta do governo, pois entendia que 
planilhas com a atual situação do ensino somente assim poderiam ser cumpridos os 
médio de Casa Grande. Segundo os requisitos básicos da lei de educação e de 
cálculos, 56 alunos seriam transferidos para proteção à criança e ao adolescente.  

Dra. Ana Luiza Rivera (PROEDUC/MPDFT) 
- explanação clara sobre os direitos e 
deveres do cidadão e do Estado.
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deveres do cidadão e do Estado.



Esta última decisão, em especial, é uma 
vitória de valor inestimável, pois garantirá 
educação de qualidade em todos os níveis.
Analise final positiva -  O comportamento 
dos presentes à reunião foi uma 
demonstração clara e inequívoca que Casa 
Grande e o Brasil evoluíram e que a 
democracia é o caminho certo para se 
resolver os problemas da Comunidade. E, é 
claro, a participação e a persistência da 
comunidade em lutar pela educação aqui 
foi a maior manifestação de cidadania 
acontecida na história de Casa Grande até 
hoje, digna de ser estudada e divulgada a 
todos os ventos, no Distrito Federal e no 
Brasil. 
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09/02/2008

Numa demonstração de 
cidadania e interesse 
coletivo, cerca de 400 
pessoas comparecem e 
mostram ao Governo, 
MPDFT e Distritais a 
importância da 
Educação. É fechada 
proposta que atende à 
Casa Grande, mantendo 
o ensino de 1º e 2º graus.

28/01/2008

Acontece a reunião com 
a Secretaria de Educação. 
O presidente da 
APNRCG e o diretor da 
Escola, prof. Edgard, 
apresentam a 
subsecretária Eunice de 
Oliveira a reinvidicação 
da comunidade e a 
convidam para a reunião 
do dia 09/02. 

A PROPOSTA
para não haver 
transferência de alunos,
a Escola, com apoio da 
comunidade, deverá 
providenciar espaço 
físico e condições para 
manter o ensino médio 
diurno e o EJA (jovens e 
adultos) 3º segmento.

A PROPOSTA
para não haver 
transferência de alunos,
a Escola, com apoio da 
comunidade, deverá 
providenciar espaço 
físico e condições para 
manter o ensino médio 
diurno e o EJA (jovens e 
adultos) 3º segmento.

Ficou claro que a proposta da 
comunidade, de manutenção de todos os 
alunos, defasados ou não, nas mesmas 
turmas de noturno "regular", como nos 
moldes anteriores, não poderia ser aceita por 
caracterizar oferta irregular e ir contra a Lei 
de Diretrizes e Bases.
   A população presente  ouviu em silêncio e 
com muita atenção tudo o que as autoridades 
falavam durante quase três horas. Depois, 
manifestou-se com franqueza, firmeza e de 
coração seus pensamentos.

Destacar que as autoridades presentes 
conversaram entre si, buscando solução para 
o impasse. A administração do Recanto das 
Emas, representada por Jairo Moreira, As decisões - Depois de expor, discutir e 
mediou entendimento entre a Secretaria de pacientemente ouvir, o Secretário José Luiz 
Educação e Promotoria do MPDFT, ação de Valente, em concordância com a cúpula da 
suma importância para a reunião. educação presente, perante o Ministério 

Público, os Deputados e seus assessores 
diretos e da platéia decidiu:

!O ensino médio permanecerá em Casa 
Grande, sem transferência de alunos, 
conforme era a vontade da comunidade.

!Serão feitas as modificações necessárias na 
Escola, em parceria com a Associação e 
Comunidade, para atender às exigências da 
lei, explanadas pela SEDF e MPDFT.;

!Será construído, com urgência, o Cento de 
Ensino em Casa Grande para servir toda a 
região rural.

Comunidade se manifesta - ex-alunos 
falaram sobre a importância  da Escola em 
suas vidas e fizeram apelo emocianado.

Agilidade - as administrações foram 
parceiras e ágeis nas negociações entre as 
entidades para solucionar o impasse.

Secretário Adjunta Eunice de Oliveira - 
“reunião realizada no dia 9-02 - uma bela 
demostração de exercício da cidadania”APNR
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 Plano de Trabalho, destinado à Gestão 
Escolar da Escola Classe Casa Grande, Ofoi elaborado pela equipe gestora 

visando propor soluções para os problemas e 
atender aos objetivos e prioridades para os anos 
de 2008 e 2009.

Os problemas mais graves a serem Nossa escola ainda necessita de muitas 
solucionados são as carências sociais, índice de mudanças. E pretendemos aos poucos mudar 
repetência, desistência, de evasão e de distorção essa realidade, promovendo reformas signifi-
idade-série. A falta de recursos materiais e de cativas, tal como a reforma da parte elétrica (é 
estrutura física adequada, tais como salas um absurdo se ter lâmpadas acesas sem que haja 
amplas, laboratório e recursos pedagógicos neces-sidade delas), visando a economia de 
geram inviabilidade na realização de pro-jetos energia , que agora será paga pela equipe 
q u e  p o s s a m  g e s t o r a .  To d a  
minimizar estes  economia poderá 
problemas,  não ser revertida em 
permitindo atender benefícios para a 
a demanda, princi- escola. 
palmente de ensino 
médio. Também preten-

demos nos próxi-
Nossa equipe mos dias abrir a 

gestora propôs um nova portaria para 
Plano de Trabalho que nossos alunos 
voltado para  a  possam embarcar 
realização de ações e desembarcar 
pedagógicas, admi- nos ônibus com 
nistrativas e finan- mais comodidade 
ceiras em conjunto e segurança, o 
com os segmentos q u e  t a m b é m  
da  comunidade  tornará o espaço 
e s c o l a r  d e s e n v o - da atual entrada 
lvendo ações, metas e estratégias a curto, médio disponível para a ampliação da escola com a 
e longo prazos. construção de nova sala de aula.

A eficiência da execução do nosso trabalho Reforçamos nosso pedido de ajuda a todos 
dependerá da participação da comunidade, do que se interessarem quanto à reforma da parte 
resgate da Associação de Pais e Mestres – APAM, elétrica da escola, da mudança e cobertura da 
da participação do Conselho Escolar e na nova entrada e para aqueles que querem ser 
elaboração e execução de propostas nossos parceiros. Colaborem com nossa escola. 
pedagógicas, administrativas e financeiras por Quem desejar, poderá entrar em contato pelo 
parte da equipe gestora e dos professores. telefone 3901- 8328 ou na própria escola.

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA 
CLASSE DE CASA GRANDE 2008/2009

 

!DIRETOR: prof. Edgard Rogério de S. Vasconcelos
!VICE–DIRETORA: profª. Solange Reis de Sousa
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!CHEFE DE SECRETARIA:  Márcia
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PROGRAMA DE TRABALHO
Nova equipe gestora da escola apresenta projeto à comunidade

Por Edgard Vasconcelos, Diretor e Solange Reis, Vice-Diretora

E.C CASA GRANDEE.C CASA GRANDE

APNR

ATA DA ASSEMBLEIA CONTRA O Francisco Berta – representando o deputado 
FECHAMENTO DO ENSINO MÉDIO DE Roney Nemer, Pedro Rodrigues – representando 
CASA GRANDE o deputado Chico Leite, e o Senhor Truma Alves 
Realizou-se no dia nove de fevereiro de dois mil Lacerda – representando o Depu-tado Cristiano 
e oito, nas dependências da Associação dos Araújo. Compareceram, aproxi-madamente, 
Proprietários e Produtores do Núcleo Rural Casa trezentas pessoas entre pais, responsáveis e 
Grande APNRCG a Assembléia Geral para alunos. Após levar ao conhe-cimento de todos a 
apreciar a seguinte pauta: Transferência dos história da Escola de Casa Grande pelo 
alunos do Ensino Médio para as escolas do Gama Presidente da Associação, Senhor Aníbal 
ou do Recanto das Emas. Os trabalhos foram Rodrigues Coelho, foi apresentado o 
iniciados pelo presidente da Associação Senhor depoimento do Dr. Luciano Schuberth Perini 
Aníbal, às nove horas e quarenta minutos. Os sobre a experiência concreta dos alunos de Casa 
presentes fizeram as orações rogando a Deus e Grande estudando no Gama. A seguir a 
ao Divino Espírito Santo bênçãos e dis- professora Eunice, Subsecretaria de Educação, 
cernimento para escolherem o melhor para a apresentou a proposta da Secretaria, baseada nos 
comunidade de Casa Grande. As autoridades estudos e planejamento da Secretaria da 
governamentais que estiveram presentes foram: Educação feito pela professora Solange, 
excelentíssimo Senhor José Luis Valente  Subsecretaria de Planejamento e Inspeção.para 
Secretário da Educação, Sua excelência a remoção dos alunos do Ensino Médio. Ficou 
Senhora Eunice de Oliveira Secretária Adjunta acertada a implantação de outras turmas do 
da Educação, Professora e Subsecretária de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Houve grande 
Planejamento e Inspeção Educacional, discussão em relação à remoção dos alunos, a 
professora Solange; a Dra. Ana Luiza Rivera, comunidade se manifestou contrária à posição 
promotora do Ministério Publico – PROEDUC, a da Secretariada Educação, em momento algum 
Senhora Maria Aparecida Cury – Diretora da concordou com a remoção dos alunos. As 
Regional de Ensino Gama, professor Edgar – autoridades educacionais, democraticamente, 
Diretor da Escola de Casa Grande, a Senhora concordaram com a comunidade, ficando 
Solange Reis – Vice Diretora da Escola de Casa decidido que os alunos do Ensino Médio 
Grande, Senhor Antonio Donizete Andrade – permanecerão em Casa Grande; que serão feitas 
Administrador do Gama, Senhor Odival de imediato adaptações na escola para separar 
representante da Administração do Gama, junto os alunos com maior idade dos menores e, por 
ao Conselho de Desenvolvimento Rural fim, foi decidido, também, construir um Centro 
Sustentável do Gama, Hermanos Pereira – de Ensino dentro de um ano e meio, 
Presidente do Conselho de Desenvolvimento aproximadamente Nada mais havendo a ser 
Rural Sustentável do Gama, Senhor Jairo Moreira registrado o presidente encerrou a reunião às 
Pinto – representando o Administrador do 13h40min, da qual eu, Maria Rodrigues da Silva, 
Recanto das Emas, o deputado Batista ds 1ª secretária, lavrei esta Ata que será assinada 
Cooperativas, Senhor Abrão Moreira – pelo presidente da APNRCG, Aníbal Rodrigues 
representando o deputado Dr. Charles, Senhor Coelho e por mim. 

ATA DA ASSEMBLÉIAATA DA ASSEMBLÉIA
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uando começou a Campanha do sua chácara. Faça um buraco e jogue tudo lá 
Lixo, um de nossos folhetos dizia: “é que daqui a pouco você terá um adubo de Q
uma oportunidade impar de unir a primeira qualidade para suas plantas”. O dito 
Comunidade em torno de um deu meia volta e se foi.

interesse comum a todos (...) Cada um fará Analfabetismo seletivo - Marcos Calvoso, 
apenas aquilo que sabe e pode fazer (...) E próximo à sua chácara, viu que havia uma 
uma força gigantesca invisível virá à tona e pessoa colocando o lixo na lixeira de ferro 
ganhará, em pouco tempo, a vitória almejada: que ali instalamos. Marcos parou e lhe 
o controle absoluto do lixo existente em Casa perguntou: “Que dia é hoje ?”. “Quinta-feira”, 
Grande.” o outro respondeu. Então Marcos lhe disse: 

Poucos meses se passaram e fatos “Mas aí está escrito que o lixo só pode ser 
recentes mostram que a consciência coletiva, depositado nas segundas, quartas e sextas-
tão almejada, está se materializando. Seguem feiras”. O dito, então, pegou o lixo, colocou-o 
os relatos de três companheiros que no carro e se mandou.
comprovam nossa afirmação: Estes três fatos concretos vêm comprovar 
“Meia-volta, volver!” - O associado Ricardo que paulatinamente a CONSCIÊNCIA 
Calvoso saia de sua chácara e um carro parou COLETIVA da Campanha do Lixo começa a 
perto do contêiner do lixo. Desceu do carro funcionar. Que todos nós imitemos Ricardo, 
com um saco cheio. Antes de jogá-lo, olhou André e Marcos e estejamos vigilantes aos 
para trás e viu que o Ricardo estava atento à problemas que nos cercam, fazendo o que é 
movimentação. Quando o dito cujo percebeu possível em prol do bem comunitário. A 
que estava sendo observado, entrou no carro natureza, o meio ambiente e, sobretudo, 
com o lixo e foi-se embora. Detalhe: não era nosso lençol freático agradecem. 
nem dia, nem hora de se colocar lixo nos 
contêineres.
Terreno baldio - O companheiro André 
Arruda chegava em Casa Grande, quando 
saiu de uma chácara uma caminhonete 
puxando um reboque cheio de lixo. Parou na 
frente e perguntou: “amigo, onde você vai 
jogar este lixo?”. Respondeu o motorista da 
caminhonete: ”Num terreno baldio, lá 
embaixo!” e apontou para os lados das 
chácaras do André, que retrucou: “lá embaixo 
não existe terreno baldio nenhum! Aquelas 
terras são minhas e lá tenho várias nascentes!” 
Desconcertado, o quase-infrator perguntou 
onde deveria, então, jogar fora seu lixo. André 
(que com certeza leu em nosso último boletim 
a matéria da Emater “Lixo ou insumo de 
qualidade”) prontamente lhe informou: “Na 

CAMPANHA DO LIXO À TODA!
Comunidade abraça a causa ambiental e começa ela mesma a 
fiscalizar o cumprimentos dos dias e horários de coleta

ducação integral é um conceito pois o projeto ainda está em fase de adaptação, 
totalmente diferente de “escola de tempo além de nossa escola não dispor de espaço físico Ein tegral” .  Na suficiente para atender 

esco la  de  tempo  toda a demanda.
in t eg ra l  o  a luno  R e l a c i o n a m o s  
permanece o  dia  alguns projetos que 
(manhã e tarde) na serão desenvolvidos 
escola e muitas vezes o tanto na educação 
conjunto de atividades integral como nas 
relacionadas a esta per- turmas não-participan-
manência é limitado. tes: horta educativa e 
J á  n a  e d u c a ç ã o  herbário, informática, 
integral, que é o xadrez e leitura na 
projeto do GDF, o biblioteca. Realiza-
aluno não necessaria- remos palestras e/ou 
mente permanecerá os projetos pedagógicos 
dois turnos na escola, relacionados a assuntos 
mas  a inda  ass im  polêmicos e atuais, 
poderá adquirir os como violência, sexua-
m a i s  d i f e r e n t e s  lidade, doenças sexual-
conhec imen tos  e  mente transmissíveis 
participar das mais (DST/ AIDS), gravidez 
diferentes atividades precoce, preparo para 
(música, dança, artes ingresso no ensino 
cênicas, natação e superior e no mercado 
demais modalidades de trabalho, entre 
esportivas), inclusive outros.
em outros locais.  Assim, a proposta é 
Assim, quem participar incentivar e promover 
do projeto estudará as q u e s t i o n a m e n t o s ,  
disciplinas do núcleo reflexões e mudanças 
comum no  turno  rumo à construção de 
normal e no outro par- uma educação de 
ticipará de diferentes qualidade e a formação 
atividades. E ainda de cidadãos plenos, 
receberá o almoço na conhecedores dos seus 
escola. direitos e deveres, que 

Em breve inicia- venham a agir no 
remos as atividades da presente com vistas ao 
Educação Integral, futuro e a intervir 
com duas turmas (uma 1ª série do turno conscientemente na comunidade na qual estão 
matutino e uma 5ª série do turno vespertino). inseridos.
Vamos inserir gradativamente as demais turmas, 

Metas e estratégias para Casa Grande
1. Construção coletiva do Projeto Político - 
Pedagógico com ênfase na inclusão escolar e 
no ensino de qualidade;
2. Utilizar o laboratório de informática e criar 
o laboratório de Ciências Naturais;
3. Estimular a participação da comunidade nas 
ações pedagógicas, administrativas e 
financeiras;
4. Dinamizar a Associação de Pais e Mestres;
5. Realizar reuniões com o Conselho Escolar 
periodicamente;
6. Desenvolver a Avaliação Interna;
7. Aumentar o índice de aprovação;
8. Diminuir a evasão escolar;
9. Ampliar, reestruturar, reformar e preservar o 
patrimônio escolar;
10. Gerenciar os recursos materiais, financeiros 
e humanos, nos ditames da lei;
11. Incentivar a capacitação continuada dos 
profissionais;
12. Adquirir recursos didáticos-tecnológicos;
13. Realizar reuniões periódicas com os 
profissionais da escola na tomada de decisões;
14. Promover a educação integral;
15. Desenvolver atividades das modalidades 
esportivas;
16. Adquirir novos materiais didáticos para 
melhor desenvolvimento das atividades, tais 
como cordas, bolas, jogos pedagógicos, xadrez 
e dama, livros para-didáticos, livros de 
literatura infantil, para uso do professor e para 
o acervo bibliográfico, CD-ROM 
interativos/educativos, assinatura de periódicos 
e anuidades e equipamentos para horta.

EDUCAÇÃO INTEGRAL
Direção da escola  explica este novo desafio e seus benefícios

 Por Edgard Vasconcelos, Diretor e Solange Reis, Vice-Diretora

APNR

Avisos claros - a APNRCG colocou placas 
nos principais pontos de coleta do lixo. 
Mas tem morador que finge que não viu...

APNR

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO (II)EDUCAÇÃO (II)
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oda quarta-feira a Administração do responsável pela arrecadação de direitos 
Recanto das  Emas atende a autorias, seja contactada e participe da Tp o p u l a ç ã o ,  n o  p r é d i o  d a  reunião.

subadministração, das 8h ao meio-dia. A É muito importante que a comunidade 
Associação, no dia 16 de janeiro, fez diversas entenda a importância e o valor desta 
solicitações a Jairo Moreira, chefe de assistência que a Administração do Recanto 
gabinete do administrador. das Emas está nos dando. Somos 

Além de ajuda na questão do privilegiados, pois os demais núcleos rurais 
fechamento do ensino médio, ação imediata do Recanto não têm este privilégio. É claro 
da equipe “Tapa Buraco” do DER-DF em que isto é uma conquista pela nossa 
virtude da quantidade excessiva e crescente organização e participação. Vamos valorizá-
de buracos na VC 341 e patrolamento das la, ainda mais, indo todas as quartas-feiras lá 
ruas internas, solicitamos especial atenção à fazendo reivindicações, sugestões, pedidos 
questão das chácaras de eventos, que muitas e, também, os elogios e agradecimentos por 
vezes extrapolam e causam transtornos à aquilo que estamos recebendo?
tranqüilidade da vizinhança e ao 
trânsito.

Jairo nos informou que num 
primeiro instante a adminis-
tração está cadastrando as 
chácaras e detectando quais não 
estão com as devidas licenças 
para realizar tais eventos. Será 
feita uma reunião amistosa e de 
cunho educativo, buscando 
uma solução amigável. A 
Associação sugeriu inclusive 
que o ECADE,  entidade 

APNR
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ATENDIMENTO ESPECIAL
Administração do Recanto dá atenção especial e mantêm 
atendimento semanal à população em Casa Grande

GOVERNOGOVERNO

14 jan/fev 2008 Boletim Informativo Casa Grande

REUNIÃO MENSAL: FEVEREIRO
Na primeira reunião do ano, órgãos públicos trocam idéias e discutem 
as metas de trabalho conjuntas para o bem da região.

ÓRGÃOS PÚBLICOSÓRGÃOS PÚBLICOS

o dia 12 de fevereiro aconteceu a 
primeira reunião com os órgãos Npúblicos que atuam em Casa Grande. 

Estiveram presentes no Centro Comunitário: Sr. 
Osmar e Sr. Adriano (ADASA), Sr. Odival 
(Adm. Regional do Gama), Sr. Jairo Moreira 
(Chefe de Gabinete da Adm. do Recanto das 
Emas),  Sr.  João Pires  e  Eng.  Igor  
(EMATER/Gama), Sr. Lucimar (SLU) e a 
representante do PSF, enviada pela Enfermeira 
Michelle Miranda.

A Administração do Recanto confirmou 
que o administrador, Sr. Alcides Calastro, 
manterá o atendimento especial à população 
t o d a  q u a r t a - f e i r a ,  n o  p r é d i o  d a  
subadministração. Também verificou a 
situação das vias e só não enviou o maquinário autuação dos poços em todo o DF. Apesar de 
por aguardar melhora do tempo. Em relação à quase 100 propriedades terem se cadastrado, 
construção do Centro de Ensino, será feito todo muitas ficaram de fora e poderão ser multadas. 
o possível para viabilizar a obra o quanto O problema da captação irregular nas 
antes. nascentes também vai ser abordado este ano, 

O sr. Odival informou que a construção do assim como o lançamento de efluentes já está 
calçadão está em andamento, em parceria sendo combatido. O sr. Adriano recomendou 
com a Adm. do Recanto, responsável pela que quem ainda não se cadastrou, deve ir o 
busca dos recursos e assinatura da ordem de quanto antes à ADASA para evitar transtornos.
serviço. O projeto está em estudo e em breve O Posto de Saúde pediu ajuda urgente 
as obras começarão. quanto a falta de médico, o que impossibilita 

A EMATER reclamou que a comunidade um atendimento adequado à população. Com 
não está interagindo como esperado e não apenas as enfermeiras e auxiliares, a atenção 
busca o auxílio do órgão. Somente cerca de 15 resume ao acompanhamento incompleto de 
a 20 produtores solicitaram visita. A equipe gestantes , diabéticos e hipertensos. Além 
(engenheiro agrônomo, médico veterinário, disso, urge a construção do posto definitivo, 
técnico agropecuário e técnico em economia pois as instalações estão precárias. Quanto a 
doméstica) encontra-se pronta a atender. isto, Jairo Moreira informou que já está 
Aguardam ainda demanda para iniciar o curso liberada verba para a construção e a doação 
“Caseiro Competente”, no mais tardar, em do terreno foi encaminhada à Secretaria de 
março. Na medida do possível, estarão Saúde, que ainda não deu resposta positiva.
presentes também no atendimento semanal da Por fim, o Sr. Lucimar do SLU avisou que a 
adm. do Recanto. fiscalização será chamada a orientar nos dias 

A ADASA vai iniciar a fiscalização e em que não há coleta e autuar infratores.

Assistência privilegiada - Casa Grande recebe atenção 
especial do Governador Arruda através do Administrador 
do Recanto, Alcides Calastro, e Jairo Moreira.

APNR

Mão-furada - tem gente que não consegue 
colocar o lixo num cesto deste tamanho. 
A fiscalização do SLU vai ensinar já, já...

APNR
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Mão-furada - tem gente que não consegue 
colocar o lixo num cesto deste tamanho. 
A fiscalização do SLU vai ensinar já, já...

APNR



O CITI (agora DF DIGITAL) irá voltar Escola agradece parcerias
Casa Grande possuía um CITI (Centro Queremos agradecer aos nossos ilustres 

Integrado de Tecnologia da Informação) parceiros os senhores Cláudio Toledo - do 
com trinta computadores, mas com o Laticínios Araguaia e Milton - do Disk Gás na 
advento do Governo Arruda o CITI foi Avenida São Francisco, que estão 
fechado e toda sua estrutura distribuída. No colaborando conosco na construção da 
dia 14/02, durante a inauguração do nova entrada. Sem eles, nosso trabalho não 
DFDIGITAL do Gama, enquanto o professor seria possível. O senhor Mariano (eletricista) 
Izalci, Secretário de Tecnologia, fazia o seu da comunidade de Casa Grande, 
discurso, viu o presidente da APNRCG, compareceu na reunião do dia 09  e se 
Aníbal Rodrigues e disse textualmente: “o colocou à disposição para nos ajudar na 
próximo DFDIGITAL será em Casa Grande, reforma da parte elétrica. Necessita-remos 
ouviu, prof. Aníbal!” Imediatamente o prof. de ajuda na aquisição de interruptores e fios 
Aníbal disse: “Secretário, e a requisição dele para que possamos iniciar os trabalhos. Aos 
está aqui para entregar a Vossa Excelência”. senhores, o nosso muito obrigado.

Fonte: Direção da E.C. Casa Grande
Implantação do EJA  3º Segmento

A Escola esclarece que ainda não tem Faixas laranja poluem a avenida
informação quanto à implantação da No dia 21.02, pela manhã, a avenida foi 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 3º tomada por faixas laranja, colocadas por 
segmento para os interessado s em concluir certo distrital que compareceu à reunião do 
o ensino médio ou que estejam com ensino médio. Nos dizeres, dava a entender 
defasagem idade-série. A ter sido ele quem conse-guiu a 
Diretoria da Escola está aguar- manutenção do Ensino Médio em 
dando as orientações da SEDF Casa Grande. Sua assessoria de 
para iniciar as atividades comunicação foi muito infeliz, 

pois tal afirma-ção não é 
verdadeira e revoltou a Deputado ajuda na questão 
Comunidade, a Diretoria da do ensino médio
Associação e as pessoas que O deputado Batista das 
engajaram na campanha. É de C o o p e r a t i v a s ,  ú n i c o  a  
conhecimento geral que a comparecer pessoalmente, 
vitória foi resultado de uma permaneceu na reunião do dia 9 

mobilização coletiva, liderada pelo prof. até o fim e não se omitiu em solicitar que a 
Aníbal, como presidente da Associação e escola fosse mantida. O secretário pediu o 
apoiada  pe la  comunidade,  pe las  apoio do deputado e revelou que o 
Administrações do Recanto das Emas e do parlamentar não mediu esforços para que a 
Gama e por uma plêiade de deputados. escola fosse mantida. Após a reunião, o 

Que o deputado ajudou é verdade, secretário e sua equipe visitaram a Escola 
comprovada pelo testemunho público do para verificar o seu estado. A secretaria 
Secretário de Educação, mas ele não pode adjunta, Profª. Eunice comentou que o 
tomar para si uma conquista coletiva. Assim, colégio estava bem cuidado. “Vejo que 
suas faixas nada mais fizeram que poluir realmente eles (a comunidade e alunos) 
nossa via de acesso, além de ir contra a Lei cuidam da escola, diferente de outros locais 
1.771/97, que proíbe explicitamente, no que visitamos”, elogiou. 

Fonte: José Fernando Vilela – DRT-7543-DF – artigo 2º, item V, a divulgação de mensagem 
Assessor de Imprensa do Deputado Batista das enganosa ou que induza ao erro.
Cooperativas (adaptado)

DER tapa os buracos da VC 341 Celular dos policiais está funcionado 
No dia 16.01.08 foi solicitada à novamente

Administração Itinerante do Recanto das No dia 07.02.08, foi entregue ao 
Batalhão um novo aparelho. O número Emas providências para tapar urgentemente 
continua o mesmo: 9 9 3 5 – 2 9 7 2. Assim, os buracos. Já no dia 23.01.08, o DER 
quando alguém precisar, telefone e a viatura, cumpriu a palavra e a equipe do Tapa Buraco 
que constantemente está rodando Casa fez o serviço.
Grande, lhe socorrerá. 

Casa Grande imunizada contra a febre 
amarela e dengue Construção do Calçadão, 

No dia 13.01.08, durante almoço pelos na VC 341, começou 
77 anos de vida do professor Aníbal, umas dia 18.02.08
oitentas pessoas achavam-se presentes Na quarta-feira, dia 
quando a equipe volante da Funasa, Aldenor, 13.02.08, Dra.  Eid,  
Iluando, Luiz e Cosme (3233-1357) chegou à engenheira-Chefe  da 
chácara 14MA09 e aplicou a vacina a todos Administração do Gama, 
os que ainda não a tinham tomado. Deram levou a equipe da NOVACAP, comandada 
notícia de terem passado em todas as pelo Dr. Fauzi, para conhecer o projeto do 
chácaras de Casa Grande e que ninguém Calçadão de Casa Grande e começar as 
ficou sem vacina. Queremos agradecer ao obras. Temos certeza que em breve pedestres 
Aldenor o trabalho de prevenção que há e ciclistas terão mais segurança ao trafegar. 
muitos anos faz em Casa Grande, motivo pelo Esta conquista é fruto de muita persistência do 
qual não temos dengue, nem febre amarela, Jairo, nosso ex-presidente e, agora, chefe de 
nem outras epidemias em nossa região. Gabinete da Administração do Recanto, a 

qual se deve creditar a conquista.

Aniversário do Deputado 
Roney Nemer

A comunidade de Casa 
Grande e a diretoria da Asso-
ciação participaram, na Igreja 
do Pe. Edinalvo, da Missa de 
Ação de Graça pelo aniversário 
do Deputado Roney Nemer. Era 
o mínimo a fazer para mostrar 
nossa gratidão ao deputado  que 
não nos esquece jamais. Está 
sempre atento a tudo que diz 
respeito a Casa Grande, mesmo 
quando não lhe fazemos 
pedidos, ele sempre está de 
o l h o s  n o s  a n s e i o s  d a  
Comunidade.
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Casa Grande para realizar levantamento do projeto.
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o início de janeiro a Associação José Mário Calvoso (1927 - 1999)
iniciou uma campanha visando a Nescolha do nome da via de acesso a 

Casa Grande (VC-341), já que, por não ter um 
nome amigável, acaba sendo referida das 
mais diversas maneiras: via de acesso, 
avenida Casa Grande, estrada da capela de 
São Francisco e muitos outros.

 De 10 a 21 de janeiro foram colocadas 
Nascido em Santos, em 8/9/1927, Zé Mário, 

urnas em diversos pontos da região e até 
como era conhecido, foi  pioneiro na região. 

mesmo em outras localidades, para que Em sua casa nasceu e se formalizou a 
moradores, produtores, proprietários, alunos Associação dos Produtores do N. R. Casa 
da escola e até visitantes sugerissem como Grande. Liderava um pelotão de jovens 
deveria ser chamada a estrada. aprendizes, outrora sem maiores perspectivas,  

A apuração foi feita no dia 22. Como a no duro ofício da carpintaria, produzindo 
votação era livre, no total foram propostos 38 gaiolas e equipamento para o projeto coletivo 
nomes, dos quais 29 tiveram apenas um voto. de criação de codornas.

“A Educação muda Casa Grande” - Foi ele Os outros foram: Boa Vista (3 votos), 
quem demarcou, no chão, o prédio da Escola e Esperança (3 votos), Vida (4 votos), Osias 
Lúcia, sua esposa, quem formalizou junto à Pereira dos Santos (4 votos), Progresso (5 
professora Eurides Brito a criação legal da votos), Aníbal Coelho (50 votos), Casa 
célula-máter da comunidade. Grande (51 votos), São Francisco de Assis (111 
Também não pode ser esquecida sua dedicação votos) e a grande vencedora, José Mário 
à família, aos filhos e netos e aos velhinhos da Calvoso, com 186 votos.
irmã Celina. Perseguidas e expulsas as religiosas A expressiva votação refletiu a 
dos hospitais de Taguatinga e Gama, um grupo importância do personagem para a história de 
de católicos, capitaneados por Zé Mário, cheios 

Casa Grande (veja quadro).
de Deus e amor ao próximo construíram a Casa 

O nome vencedor será posteriormente 
dos Velhinhos da Irmã Celina, instituição a qual 

apresentado ao Governo e solicitada a sua se dedicou com verdadeira paixão até o dia em 
oficialização. que foi ao encontro do Pai.
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COMUNIDADECOMUNIDADE

APNR

o início de janeiro a Associação José Mário Calvoso (1927 - 1999)
iniciou uma campanha visando a Nescolha do nome da via de acesso a 

Casa Grande (VC-341), já que, por não ter um 
nome amigável, acaba sendo referida das 
mais diversas maneiras: via de acesso, 
avenida Casa Grande, estrada da capela de 
São Francisco e muitos outros.

 De 10 a 21 de janeiro foram colocadas 
Nascido em Santos, em 8/9/1927, Zé Mário, 

urnas em diversos pontos da região e até 
como era conhecido, foi  pioneiro na região. 

mesmo em outras localidades, para que Em sua casa nasceu e se formalizou a 
moradores, produtores, proprietários, alunos Associação dos Produtores do N. R. Casa 
da escola e até visitantes sugerissem como Grande. Liderava um pelotão de jovens 
deveria ser chamada a estrada. aprendizes, outrora sem maiores perspectivas,  

A apuração foi feita no dia 22. Como a no duro ofício da carpintaria, produzindo 
votação era livre, no total foram propostos 38 gaiolas e equipamento para o projeto coletivo 
nomes, dos quais 29 tiveram apenas um voto. de criação de codornas.

“A Educação muda Casa Grande” - Foi ele Os outros foram: Boa Vista (3 votos), 
quem demarcou, no chão, o prédio da Escola e Esperança (3 votos), Vida (4 votos), Osias 
Lúcia, sua esposa, quem formalizou junto à Pereira dos Santos (4 votos), Progresso (5 
professora Eurides Brito a criação legal da votos), Aníbal Coelho (50 votos), Casa 
célula-máter da comunidade. Grande (51 votos), São Francisco de Assis (111 
Também não pode ser esquecida sua dedicação votos) e a grande vencedora, José Mário 
à família, aos filhos e netos e aos velhinhos da Calvoso, com 186 votos.
irmã Celina. Perseguidas e expulsas as religiosas A expressiva votação refletiu a 
dos hospitais de Taguatinga e Gama, um grupo importância do personagem para a história de 
de católicos, capitaneados por Zé Mário, cheios 

Casa Grande (veja quadro).
de Deus e amor ao próximo construíram a Casa 

O nome vencedor será posteriormente 
dos Velhinhos da Irmã Celina, instituição a qual 

apresentado ao Governo e solicitada a sua se dedicou com verdadeira paixão até o dia em 
oficialização. que foi ao encontro do Pai.

Boletim Informativo Casa Grande jan/fev 2008 1918 jan/fev 2008 Boletim Informativo Casa Grande

UM NOME AMIGÁVEL PARA A VC-341
Votação aberta a moradores e vistantes decide homenagear importante 
personagem da história do Núcleo Rural Casa Grande.

COMUNIDADECOMUNIDADE

APNR

NOTÍCIAS DO PRODUTORNOTÍCIAS DO PRODUTOR
Casa Grande solicita asfalto ligando qual foi solicitado o asfaltamento da ligação 
VC-341 a DF-180 entre a 1ª e 2ª etapas de Casa Grande. Tal 

pedido viabiliza a passagem dos ônibus A primeira reunião de 2008 do Conselho de 
trazendo alunos do Ensino Médio para Casa Desenvolvimento Sustentável do Gama 
Grande, pela inexistência de unidade de aconteceu dia 31.01.2008, com a presença 
ensino na região de Ponte Alta de Baixo. do Secretário de Agricultura, Dr. Vilmar, ao 

Projeto “Caseiro Competente”
A EMATER aguarda que a comunidade 

faça as inscrições no Centro Comunitário, 
até a primeira quinzena de março, para dar 
início ao programa. 

A proposta é treinar e capacitar a mão-
de-obra melhorando o desempenho dos 
caseiros na realização de atividades, 
tornando-os competentes em suas funções.

O curso terá carga horária de 40h 
divididas em 2 ou 3 períodos semanais de 4h 
cada, com o seguinte conteúdo: 

8h – Pomar e horta domésticos
4h – Jardinagem e compostagem
8h – Criação de pequenos animais
4h – Educação ambiental
4h – Relações Interpessoas
2h – Segurança preventiva 
As demais 10h serão definidas turma a 

turma, de acordo com a demanda.
 As aulas são ministradas por Técnicos da 
EMATER-DF. 

Os interessados devem preencher a 
ficha de inscrição e entregar na Associação.

A
P
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NOTÍCIAS DO PRODUTORNOTÍCIAS DO PRODUTOR
Casa Grande solicita asfalto ligando qual foi solicitado o asfaltamento da ligação 
VC-341 a DF-180 entre a 1ª e 2ª etapas de Casa Grande. Tal 

pedido viabiliza a passagem dos ônibus A primeira reunião de 2008 do Conselho de 
trazendo alunos do Ensino Médio para Casa Desenvolvimento Sustentável do Gama 
Grande, pela inexistência de unidade de aconteceu dia 31.01.2008, com a presença 
ensino na região de Ponte Alta de Baixo. do Secretário de Agricultura, Dr. Vilmar, ao 

Projeto “Caseiro Competente”
A EMATER aguarda que a comunidade 

faça as inscrições no Centro Comunitário, 
até a primeira quinzena de março, para dar 
início ao programa. 

A proposta é treinar e capacitar a mão-
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8h – Criação de pequenos animais
4h – Educação ambiental
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As demais 10h serão definidas turma a 

turma, de acordo com a demanda.
 As aulas são ministradas por Técnicos da 
EMATER-DF. 

Os interessados devem preencher a 
ficha de inscrição e entregar na Associação.
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PAGAMENTO DE ANUIDADES
Associados que contribuiram em 2007
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José Malaquias da Cunha, José Rodrigues Sobrinho, José Victor Rodrigues Ramos, 
John Alves Nonato, Júlio Maria Baia, Laiz Helena Aranttes, Laudelina Coutrim, 
Letícia Cardoso de Sousa, Luciano Schuberth Perini, Luis Viana Lima, Luiz Antonio 
dos Santos, Manoel Bezerra de Souza, Marcus Moreira da Silva, Maria Consuelo 
Feitosa, Maria Gonçalves N. de Oliveira, Maria Helena de J Valadares, Maria 
Rodrigues da Silva, Mario José de Oliveira Santos, Orlando Alves dos Santos, 
Osvaldo do Rego Flores, Paulo Roberto dos Santos, Rainer Seltz, Renato Rainha, 
Renato Santiago Henriques, Renir Piva, Ricardo Guaraciaba Calvoso, Rizoneide 
Candido da Silva, Rubem Livio Pedreira, Saturnino Tomaz da Silva, Sebastiao 
Tozzetti, Silvio Souza Wolff, Solange Reis de Souza, Vanildo Lopes Roberto, Vicente 
Domingues Feijoo, Wilson José da Silva ------>  total: 87 registros  - R$ 14.197,00
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GRANDE FESTA EM FAMÍLIA 
Morador Osvaldo Flôres reúne gerações da família durante o Natal

s membros da família Flores distância não foi impedimento para que 
reuniram-se, entre os dias 22 e 28 todos se reunissem neste final de 2007”, 
de dezembro, na chácara Juruá, ao O comemora.

lado do Hotel Criativa Rural. No total, 180 Durante o encontro, os familiares tiveram 
familiares mataram a saudade e passaram vários momentos especiais, dentre eles: uma 
bons momentos juntos.  Os anfitriões bela ceia de Natal, o baile animado por uma 
Osvaldo  e  Lourdes Flores    sentiram-se dupla sertaneja e a missa na Igreja São 
gratificados com a presença de todos. “Dos Francisco de Assis, celebrada pelo Padre 
16 irmãos vivos, apenas uma não Mateu, da Paróquia Sagrado Coração de 
compareceu, por motivo de doença”, Jesus e Nossa Senhora das Mercês. Durante a 
destacou Osvaldo . missa, a família prestou homenagem aos 

A família de seu Osvaldo, que é originária quatro irmãos falecidos. Os familiares 
de Santana-BA, espalhou-se por diversos também definiram que a cada dois anos 
estados do país. “Hoje, temos parentes no h a v e r á  u m a  reunião no mesmo 
Acre, São Paulo, Minas Gerais,  Brasília, local.
Goias,  Ceará, Mato Grosso e 
Bahia. Porém, a 

Satisfeito com a presença dos 
familiares, Osvaldo Flores também 
lembrou das pessoas que auxiliaram na 
organização do evento. “O evento 
reuniu muitas pessoas, mas tudo 
transcorreu na maior tranqüilidade. 
Não podemos deixar de agradecer as 
pessoas do Hotel Criativa, da Igreja 
São Francisco de Assis e também ao 
Padre Mateu, que celebrou a nossa 
missa  no dia 26. Certamente no ano 
de 2009 estaremos todos reunidos 
para mais uma confraternização”.

A Associação parabeniza o 
companheiro Osvaldo, sua esposa 
Da. Lourdes e a família toda. Que esta 
tradição se repita sempre, pois, família é 
a maior riqueza que possuímos. 

Parabéns, Osvaldo! APNR
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Bonecas de crochê
Um casal já completara prá lá de 60 anos 

de casados e não existiam segredos entre eles, 
com exceção de uma caixa de sapato que a 
mulher guardava em cima do armário e avisra 
ao marido que nunca a abrisse. Um dia a 
velhinha ficou muito doente e o médico falou 
que ela não passaria daquela noite. 

Sendo assim, o velhinho tirou a caixa de 
cima do armário e a levou pra perto da cama 
da mulher. Ela concordou e resolveu contar o 
último segredo. Quando ele abriu a tal caixa, 
viu 2 bonecas de crochê e um pacote de 
dinheiro que totalizava 95 mil dólares. Ele 
perguntou a ela o que aquilo significava, ela 
explicou;

- Quando nos casamos, minha avó me 
disse que o segredo de um casamento feliz é 
nunca argumentar ou brigar por nada. E se 
alguma vez eu ficasse com raiva de você, que 
eu ficasse quieta e fizesse uma boneca de 
crochê.

O velhinho ficou tão emocionado que teve 
que conter as lágrimas enquanto pensava: 
“Somente DUAS bonecas estavam na caixa. 
Ela ficou com raiva de mim somente duas 
vezes por todos esses anos de vida e amor.”

- Querida!!! - Você me explicou sobre as 
bonecas, mas e esse dinheiro, de onde veio?

- Ah!!! - Esse é o dinheiro que eu fiz com a 
venda das bonecas.

Sensibilidade masculina
Um homem estava em coma há dez anos. 

Sua esposa ficou à cabeceira dele dia e noite. 
Até que um dia ele acorda, faz um sinal para a 
mulher  se aproximar e sussurra:

- Durante todos estes anos você esteve ao 
meu lado. Quando a minha empresa faliu, só 
você ficou comigo. Quando perdemos a casa 
você ficou perto de mim. E desde que fiquei 
doente, você nunca me abandonou. Sabe de 
uma coisa?

Os olhos da mulher encheram-se de 
lágrimas: Diz amor ..

- ACHO QUE VOCÊ ME DÁ AZAR !!!

O problema dos materiais de 
construção

Quatro fregueses estavam em uma loja 
de materiais de construção. Cada um se 
mudou para uma nova casa em um belo 
condomínio constituído de nove belas 
unidades que dão para um lago. Esses 
quatro clientes foram à loja para comprar 
algo que o construtor esqueceu de incluir 
em cada uma das casas. Um custaria 
apenas R$ 1,00. E pagariam R$ 1,00 
também por oito. Já o custo de dezesseis 
seria R$ 2,00. Se eles precisassem de 150, 
o custo seria de R$ 3,00. Mesmo que 
pedissem 300, continuariam pagando R$ 
3,00. 

Se isso parece confuso, acredite, não é!!
Por um total de R$ 4,00, cada um levou 

o que queria. O que eles foram comprar?

PASSATEMPOSPASSATEMPOS
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em dúvida, a reunião do dia 9 de pois aqui existem infraestruturas, como a 
fevereiro foi um marco histórico para escola, que tornam a vida aqui muito melhor. SCasa Grande, prova maior que a união Nós, proprietários, temos o dever de lutar 

comunitária e o caminho para as grandes pela conservação e melhoria da região. Se o 
vitórias. ensino médio da Escola estava ameaçado, 

Mas, infelizmente, não podemos deixar esta era uma razão plausível e de capital 
de chamar a atenção para alguns pontos impor tânc ia  para  que  todos  nos  
negativos. Somos humanos e, em razão interessássemos e nos uníssemos por esta 
disto, não somos perfeitos. luta tão nobre e não nos eximíssemos de 

participar.

Ausência quase total dos  
proprietários. Proibição a caseiros de 

participar do movimento Será que a Escola não é de 
contra o fechamento do interesse proprietários das 
ensino médiochácaras? É claro que sim, 

pois, se aqui não houvesse Houve até alguns casos 
escola, nenhum caseiro lastimáveis, ainda bem que 
aceitaria morar nas chácaras. foram pouquíssimos, em que 
Eles, como nós, querem que o proprietário proibiu a 
os filhos estudem e melhorem participação do caseiro à 
de vida. Esta a razão de, no reunião. A promotora do 
bilhete de mobilização estar Ministério Público, sem ter 
escrito: “A ausência à reunião conhecimento, tocou neste 
será considerada como caso específico, e ameaçou 
aprovação tácita ao fechamento do ensino prender pais e pessoas que impeçam os 
médio” jovens de estudar e de se educar. 

A existência da Escola é o primeiro fator O que devemos fazer, então, é refletir 
da valorização das chácaras sobre o assunto para que não mais aconteça 

no futuro.Nossas chácaras valorizaram a cada dia, 

MOMENTO DE REFLEXÃOMOMENTO DE REFLEXÃO

A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA
A reunião do dia 9 teve saldo positivo e histórico, mas ainda é preciso 
refletirmos muito sobre o que a Escola representa para Casa Grande. 

APNR

Resposta: o que faltou foi o número das casas. 
Na loja, cada número é vendido por R$ 1,00. 
Como o condomínio só tem nove casas, nenhum 
morador precisará de mais que um número. 
Pagando R$ 4,00, levarão um número para cada.
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 Academia Tigre de Karatê Rural 
começou suas atividades em 
setembro de 2007 com 20 alunos, A

entre crianças, jovens e adultos, ensinando-
lhes a ter disciplina, equilíbrio e respeito. 
Hoje já são 50.

As aulas são ministradas pelo professor 
voluntário Márcio Dias, com muito sucesso e 
dedicação. Os alunos estão progredindo e já 
em novembro houve exame de faixa, onde 
pudemos constatar o quanto os alunos estão 
empenhados na prática do Karatê.

As aulas acontecem nas terças e quintas-
feiras, das 19h30 às 21 horas. Convidamos a 
comunidade a usufruir desse trabalho 
voluntário que proporciona esporte e lazer.

No dia 26.01.08, a convite do colega A cidade ganhou um campo de futebol 
Jairo Moreira Pinto, Chefe de Gabinete da com medidas oficiais. O Recantão fica na 
Administração do Recanto das Emas, a entrequadra 111/205, ao lado da Feira 
Diretoria de Esporte e Lazer da Associação e Permanente. O campo, além do gramado, da 
atletas de Casa Grande, liderados pelo iluminação e das traves, tem uma estrutura 
companheiro José Gonçalves, participou das com três vestiários, copa e sala para 
inaugurações locais com a presença do administração. No local serão construídas 
Governador José Roberto Arruda. ainda outras quadras. 

Formação de times de futsal e society
A diretoria de esporte lançou projeto de 

formação de times de futebol society e futsal 
neste mês de janeiro. O objetivo é a inclusão 
de jovens e adultos no esporte. 
Os projetos contam com a colaboração de 
Moacir Ferreira, técnico do time juvenil.

Se você tem interesse em particpar, 
procure a diretoria de esportes, composta 
por José Gonçalves (o Zé do futebol), Lucas 
Barbosa e Lucélia. 
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TRABALHO VOLUNTÁRIO DE SUCESSO
Interesse pelo esporte cresce em ritmo acelerado e atrai 
crianças, jovens e adultos da região e entorno.

ESPORTEESPORTE
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SEL confirma apoio à Corrida Rural a todo vapor. Se alguém quiser colaborar 
Em audiência no dia 21.01.2008, o Dr. conosco, estamos de braços abertos para 
Landim, Secretário de Esporte já havia recebe-los.
recebido o nosso projeto da corrida rural 
e, sabedor da existência da Lei 3.471 de Secretaria de Agricultura irá distribuir 
19.01.2006 que estabelecia a data da recursos dos eventos da área rural.
Corrida, nos afiançou ela acontecerá na No dia 20.02.08, na Granja do Torto, a 
data prevista. Prometeu se dedicar de Secretaria de Agricultura reuniu-se com as 
corpo e alma à Corrida. Com isso, lideranças dos núcleos rurais para tentar, 
pudemos então agilizar toda nossa democraticamente, a distribuição dos R$345 
programação, visto que o apoio oficial da mil liberados pelo Governador José Roberto 
SEL está selado e confirmado. Arruda, no Governo na Roça. 

Presentes o Secretário, Dr. Vilmar, e o 
Comissão Organizadora da IV Corrida Subsecretário, Dr. Agnaldo Alves. Ambos 
Rural do DF explicaram a finalidade de se fazer uma 

Foi criada a comissão que irá prepara distribuição bastante democrática e bem 
a IV Corrida Rural de Casa Grande. O transparente, no sentido de atender a todos, 
empenho de cada um de seus membros sobretudo, os mais necessitados. Foi 
será fundamental para que repitamos o informado, também, que ninguém receberia 
sucesso dos anos anteriores. dotações em espécie, mas ajuda na 

A primeira reunião foi dia 08.02, na infraestrutura e montagem dos eventos. 
FAPE, e teve como finalidade a Casa Grande estava presente e apresentou 
apresentação da Equipe e determinar o os projetos dos quatros principais eventos de 
que caberá a cada um fazer. Distribuímos Casa Grande: a IV Corrida Rural em março, a 
a todos a Lei 3.741, relação de nomes da festa do Dia das Mães em maio, a Roda de Viola 
Comissão Organizadora, a retrospectiva em agosto e o aniversário de Casa Grande em 
do que já fizemos, a minuta da premiação outubro (incluindo a festa do dia das crianças, 
do atleta, a minuta da ficha de inscrição e corrida mirim, a VI Festa do Padroeiro, a VI 
o primeiro folder divulgado. Cavalgada,  o III Rally de Bicicletas e o 

O importante é que, há menos de dois lançamento do livro “Epopéia de uma 
meses da Corrida, já estamos trabalhando Comunidade Rural”, contando nossa história)

Academia Tigre - jovens e adultos 
aprendendo a ter disciplina, equilíbrio e 
respeito.

NOTÍCIAS DA CORRIDA RURALNOTÍCIAS DA CORRIDA RURAL

NOTÍCIAS DO ESPORTE RURALNOTÍCIAS DO ESPORTE RURAL
Esporte de Casa Grande participa de inaugurações no Recanto das Emas
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INFORMESINFORMES

HORÁRIO DOS ÔNIBUS
SEGUNDA À SEXTA
Casa Grande -> Terminal do Gama . . . . . . . . . . . 06:25 - 07:30 - 09:30 - 12:10 - 17:00
Terminal do Gama -> Casa Grande . . . . . . . . . . . 07:00 - 08:00 - 11:00 - 12:50 - 18:15

SÁBADOS
Casa Grande -> Terminal do Gama . . . . . . . . . . .  07:30 - 09:30 - 12:10 - 14:00 -17:00
Terminal do Gama -> Casa Grande . . . . . . . . . . .  08:00 - 11:00 - 12:50 -15:30 - 18:15

DOMINGOS E FERIADOS: a linha não circula . . . fonte: Cootransp

28 jan/fev 2008 Boletim Informativo Casa Grande

COLABORE E PARTICIPE DO 
BOLETIM INFORMATIVO DE 

CASA GRANDE
O espaço do Boletim Informativo está 
aberto para sua colaboração, seja você 
proprietário, morador, visitante ou 
autoridade. Nossa publicação alcança não 
só o Núcleo Rural Casa Grande, mas todo o 
DF, incluindo órgãos públicos e empresas. 
Envie sua matéria, opinião ou sugestão 
para a diretoria de comunicação através 
do e-mail clis.pedreira@gmail.com ou pelo 
telefone (61)9973-7784.

VAMOS PAGAR A
ANUIDADE DA 
ASSOCIAÇÃO?
É meio salário mínimo, uma 
insignificância pelos grandes benefícios 
que recebemos. Na hora dos problemas a 
primeira tábua de salvação que 
agarramos é a Associação. Tenha a altivez 
sadia de proclamar alto e em bom som 
que não é parasita nem sanguessuga, pois 
utiliza todas as benesses que Casa Grande 
tem porque ajudou a consegui-las 
pagando a anuidade.

Adm. do Recanto 
das Emas informa
! Atendimento à 
comunidade toda 
quartas-feira das 8h às 
12h no prédio da 
SubAdministração.
! Reunião com os órgãos 
públicos e comunidade 
na última quarta-feira de 
cada mês.

RESPEITE
OS LOCAIS
DE COLETA

SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS
ATÉ ÀS 11 HORAS

LIXO

NÃO JOGUE ENTULHO

CELULAR DA VIATURA
QUE FAZ RONDA 

EM CASA GRANDE

CELULAR DA VIATURA
QUE FAZ RONDA 

EM CASA GRANDE 9 9 3 5 – 2 9 7 29 9 3 5 – 2 9 7 2
COCAPELA DE S. F DE ASSIS 
COCAPELA DE S. F DE ASSIS 

As obras do acréscimo da Capela Carnês do Grupo São Francisco de 
recomeçaram e estamos necessitando de  Evangelização
R$ 5.000,00 para não parar Os projetos do Ônibus da Evangelização e 

Para dar continuidade às obras de dos Comunicados, que estão funcionando há 
acréscimo da capela, temos que cinco anos, e os projetos Lazer 
comprar a laje e todo o material para Crianças e o Jovem Reali-
necessário para o levantamento zado, que começa-rão, agora, 
das paredes: arreia, cimento, em fevereiro, serão, este ano, 
brita. Serão necessários, até mantidos e susten-tados por um 
meados de março, R$ 5.000,00. grupo de pessoas aos quais 
Se você, amigo e companheiro, é denominamos “Grupo São 
devoto de São Francisco, se sente Francisco de Evangelização”.
compromissado com a Igreja, Cada pessoa se compromete 
venha nos ajudar. Toda ajuda é a doar todo mês uma certa 
válida e meritória. Procure o quantia através de um carnê que 
Paulo Roberto (3404-0024), a já  está  pronto e  sendo 
Da. Lia (3404-0101) ou o prof. distribuído aos interessados em 
Aníbal (9989-1855). Não se participar da evangelização de 
e s q u e ç a :  t o d o s  s o m o s  Casa Grande.
responsáveis pela Capela que 
temos e todos somos obrigados a Aniversário do Pe. Giovani
mantê-la sempre acolhedora, Foi no dia 14.02.08. Houve 
bem servindo a todos os que aqui Missa e, ao final, o canto de 
vem visitá-la. parabéns, com os cumpri-

mentos da Comunidade.  
Movimento Sacerdotal R e p e t i m o s  n o  Te r ç o  a  
No dia 1º de março, sábado, a j acu la tó r i a  “Abençoa i s ,  
partir das 13 horas, no Ginásio t a m b é m ,  a s  v o c a ç õ e s  
Nilson Nelson haverá o primeiro sace rdo ta i s ,  r e l i g io sas  e  
Cenáculo Arquidiciocesana de 2008, do matrimoniais, sobretudo, o Pe. Giovani que hoje 
Movimento Sacerdotal Mariano, dirigido pelo aniversaria. Dê-lhe, Senhor, muita perseverança 
padre Stefano Gobbi. Será feito o ato de e santidade para que possa nos conduzir 
Consagração ao Coração Imaculado de Maria. também para os caminhos da santidade e do 
Todos os fiéis estão convidados. amor a Deus ”. 
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 projeto de Lúcio Costa para o Plano preservação e correta utilização dos 
Piloto determinava a existência de um mananciais, que por muito tempo foram Ocinturão verde ao redor da capital, tratados com descaso. Cada nascente que 

demarcado pela DF-001 (EPCT - Estrada ainda resta tem papel de suma importância 
Parque do Contorno). A função desta área, que para o DF e, por isto, são monitoradas 
deveria ser composta de chácaras produtoras constantemente. O PDOT, por sua vez, é a lei 
era não só abastecer Brasília de produtos horti- que determina como as áreas serão ocupadas, 
fruti-granjeiros, mas também proteger os designando áreas urbanas, rurais e de 
mananciais que abasteceriam a cidade. preservação ambiental. 

A necessidade de abrigar os operários, suas Se num primeiro instante parece claro que 
famílias e os imigrantes, numa proporção além o PDOT irá ajudar a ADASA na tarefa de 
do imaginado pelo arquiteto, levou à criação conservar o bem mais precioso da Natureza, a 
das cidades-satélites, muitas na área do dito água, as últimas notícias demonstram o 
cinturão, contrariando o planejamento inicial. contrário. Ao invés de concluir a ocupação dos 
B r a s í l i a  t o r n o u - s e  u m a  o c u p a ç ã o  núcleos habitacionais existentes, replanejar o 
polinucleada, com diversas ocupações ao seu adensamento e permitir  um melhor 
redor, muitas delas desprovidas dos aproveitamento do solo, fala-se não apenas em 
equipamentos básicos necessários aos criar mais setores habitacionais (como 
moradores, como asfalto, esgotamento Catetinho e INMET), mas, pasmem, desativar 
sanitário, escolas e postos de saúde. áreas de proteção a mananciais (APM) para dar 

Núcleos rurais como Arniqueira, Águas lugar a habitações. E, com isto, muitos outros 
Claras, Vicente Pires, Riacho Fundo e muitos núcleos rurais correm o risco de se transformar 
outros foram gradativamente transformados em em cidades, ainda que à revelia dos produtores. 
cidades ou, na maioria dos casos, invadidos e Chegam ao absurdo de afirmar que basta 
parcelados ilegalmente, em um processo de buscar alternativas para os mananciais 
ocupação desenfreada e desordenada da área desativados, como se água de qualidade 
do Distrito Federal. Outros, como Casa brotasse em qualquer esquina. A mancha 
Grande, mantiveram-se fiéis à proposta urbana, que já é grande demais, quer crescer 
original, servindo de celeiro e guardiões dos por cima do que resta do cerrado e das 
recursos naturais. Para se ter uma idéia, além nascentes. 
de produzir carnes, aves, laticínios e hortaliças, As audiências na Câmara Legislativa serão 
Casa Grande é o precursor do programa “Adote as últimas antes que a lei seja votada em 
uma Nascente”, elogiado pela WWF e usado definitivo. Lutar pela manutenção das áreas 
como exemplo para o mundo inteiro. rurais é lutar pelas gerações futuras e garantir a 

Só recentemente o GDF acordou para a elas abastecimento. É dever de todo cidadão 
questão e iniciou processo de regularização, acompanhar este processo e, principalmente, 
correndo contra o tempo, na expectativa de não deixar que interesses de corporações 
que não seja tarde demais. Dois instrumentos imobiliárias sobreponham-se aos da 
são essenciais para o sucesso empreitada e para comunidade, que não só quer moradia, mas 
o futuro do DF: a ADASA, agência  responsável também qualidade de vida.
pela outorga de uso e fiscalização da água, e o 
PDOT - Plano  de Ordenamento Territorial.

A atuação da ADASA visa resguardar os 
recursos hídricos e garantir o abastecimento de 
qualidade para a população. Para isto, busca a 

ADASA, PDOT E AS ÁREAS 
RURAIS REMANESCENTES

OPINIÃOOPINIÃO
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Clístones Livio Pedreira, 31 
anos, é morador de Casa Grande 
e participa da diretoria de 
comunicação da APNRCG.
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Parque do Contorno). A função desta área, que para o DF e, por isto, são monitoradas 
deveria ser composta de chácaras produtoras constantemente. O PDOT, por sua vez, é a lei 
era não só abastecer Brasília de produtos horti- que determina como as áreas serão ocupadas, 
fruti-granjeiros, mas também proteger os designando áreas urbanas, rurais e de 
mananciais que abasteceriam a cidade. preservação ambiental. 

A necessidade de abrigar os operários, suas Se num primeiro instante parece claro que 
famílias e os imigrantes, numa proporção além o PDOT irá ajudar a ADASA na tarefa de 
do imaginado pelo arquiteto, levou à criação conservar o bem mais precioso da Natureza, a 
das cidades-satélites, muitas na área do dito água, as últimas notícias demonstram o 
cinturão, contrariando o planejamento inicial. contrário. Ao invés de concluir a ocupação dos 
B r a s í l i a  t o r n o u - s e  u m a  o c u p a ç ã o  núcleos habitacionais existentes, replanejar o 
polinucleada, com diversas ocupações ao seu adensamento e permitir  um melhor 
redor, muitas delas desprovidas dos aproveitamento do solo, fala-se não apenas em 
equipamentos básicos necessários aos criar mais setores habitacionais (como 
moradores, como asfalto, esgotamento Catetinho e INMET), mas, pasmem, desativar 
sanitário, escolas e postos de saúde. áreas de proteção a mananciais (APM) para dar 

Núcleos rurais como Arniqueira, Águas lugar a habitações. E, com isto, muitos outros 
Claras, Vicente Pires, Riacho Fundo e muitos núcleos rurais correm o risco de se transformar 
outros foram gradativamente transformados em em cidades, ainda que à revelia dos produtores. 
cidades ou, na maioria dos casos, invadidos e Chegam ao absurdo de afirmar que basta 
parcelados ilegalmente, em um processo de buscar alternativas para os mananciais 
ocupação desenfreada e desordenada da área desativados, como se água de qualidade 
do Distrito Federal. Outros, como Casa brotasse em qualquer esquina. A mancha 
Grande, mantiveram-se fiéis à proposta urbana, que já é grande demais, quer crescer 
original, servindo de celeiro e guardiões dos por cima do que resta do cerrado e das 
recursos naturais. Para se ter uma idéia, além nascentes. 
de produzir carnes, aves, laticínios e hortaliças, As audiências na Câmara Legislativa serão 
Casa Grande é o precursor do programa “Adote as últimas antes que a lei seja votada em 
uma Nascente”, elogiado pela WWF e usado definitivo. Lutar pela manutenção das áreas 
como exemplo para o mundo inteiro. rurais é lutar pelas gerações futuras e garantir a 

Só recentemente o GDF acordou para a elas abastecimento. É dever de todo cidadão 
questão e iniciou processo de regularização, acompanhar este processo e, principalmente, 
correndo contra o tempo, na expectativa de não deixar que interesses de corporações 
que não seja tarde demais. Dois instrumentos imobiliárias sobreponham-se aos da 
são essenciais para o sucesso empreitada e para comunidade, que não só quer moradia, mas 
o futuro do DF: a ADASA, agência  responsável também qualidade de vida.
pela outorga de uso e fiscalização da água, e o 
PDOT - Plano  de Ordenamento Territorial.

A atuação da ADASA visa resguardar os 
recursos hídricos e garantir o abastecimento de 
qualidade para a população. Para isto, busca a 

ADASA, PDOT E AS ÁREAS 
RURAIS REMANESCENTES
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