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NÚCLEO RURAL CASA GRANDE

O Núcleo Rural Casa Grande, hoje em fase de 
superação de uma situação incômoda, qual seja a 
necessidade de formalizar acordo contratual com a 
Terracap em função de Mandado de Reintegração de Posse 
conquistado, necessita, não só por questões próprias, mas por questão 
humanitária, firmar-se como um setor rural consolidado por razões as mais 
diversas, dentre as quais, a qualidade de vida de milhares de brasilienses que 
se aglomeram em cidades vizinhas que se expandem a olhos vistos. 

A consolidação da condição de Rural depende da vontade dos seus 
proprietários. Sabemos da voracidade do setor imobiliário empresarial. Mas 
também sabemos que a VIDA clama por ambiente natural e condições mais 
amenas que se harmonizem com a natureza e permita um dia a dia mais 
saudável e mais leve.

Constitui-se em desafio de nossa Associação o encaminhamento de 
propostas e a viabilização de meios que permitam aos filiados a firmação e 
autoapresentação como produtores, bem assim, a definição da condição de 
rural na discussão, próxima, do PDOT-DF. 

Você, Associado, é nosso convidado para uma conversa nesse sentido. 
Promovermos um debate justo é a nossa proposta. Procure-nos.

Estamos em ano eleitoral, repetimos mais uma vez. Como cidadãos, 
temos os meios de escolha de nossos representantes, aqueles que ombreiam 
conosco os nossos ideais e anseios por um mundo melhor. Mantenhamos 
positivas as nossas expectativas.

Jacinto R. Lima
Presidente APNRCG

EDITORIAL
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Por mais que Casa Grande trabalhe in-
tensamente por sua preservação, sem a 
ajuda das autoridades constituídas não há 
como segurar as investidas dos malfeitores. 
Desde o PDOT 2009 (revisado em 2011) a 
região vem sendo lenta, porem insistente-
mente, atacada. Dia e noite as chácaras 
são sondadas e muitas já começam a ce-
der diante da possibilidade de lucro fácil 
com o parcelamento irregular. Se antes 
contávamos duas ou três glebas nas quais 
ouvia-se falar de parcelamento, hoje este 
número é muito maior. As construções de 
muros, casas e galpões sur-
gem, não mais às escondi-
das, mas à beira das pistas, à 
luz do dia, sem serem in-
comodados pelos agentes 
fiscalizadores. 

Este quadro gera uma 
certeza de impunidade. 
Como um câncer maligno, 
um parcelamento não extir-
pado a tempo contamina as 
áreas ao redor, muda a ma-
neira de pensar dos proprie-
tários vizinhos e cresce silenciosamente, 
seja pelas cercas levantadas, seja pelas 
idéias na mente das pessoas. Depois de 
um tempo, ainda que seja removido, já 
terá lançado suas metástases por todo o 
sistema local, enraizando-se nos pensa-
mentos e tornando-se praticamente inven-
cível, por mais duro que seja o tratamento.

O problema dos parcelamentos e cons-
truções irregulares recebe, indiretamente, 
colaboração das próprias autoridades, uma 
vez que a burocracia e a falta de gerenci-
amento dos recursos humanos e materiais 
agrava a situação.

Apesar de dispôr de sistema de moni-
toramento por satélites (como visto por 
membros da APNRCG em uma das reuni-
ões na Terracap), o governo parece não 
utilizar a informação preventivamente. Em 
contato recente com a ouvidoria da Agên-
cia de Fiscalização do DF (AGEFIS), a in-
formação é que a ação somente se dá 
quando há denúncias, não sendo realizado 
trabalho preventivo ou mesmo fiscaliza-
ções regulares. As denúncias, então, de-
vem ser feitas pessoalmente, num dos pos-
tos de atendimento da agência ou pelo 

telefone 162. No entanto, 
cabe avisar e duramente cri-
ticar, tal número somente 
recebe ligações de telefones 
fixos, deixando de fora o 
onipresente celular e a pos-
sibilidade de denunciar de 
pronto um malfeito, fato que 
em nada ajuda no combate 
das irregularidades. Não ad-
mira, portanto, que os fora-
da-lei sintam-se tão à vonta-
de para fazer o que bem en-

tendem com os terrenos na área rural.
Com tanto trabalho para denunciar, de-

mora-se a fiscalizar: por mais que os limi-
tes territoriais sejam claros e conhecidos, 
já que a área à margem sul da DF-475 é 
totalmente rural, as construções continua-
ram. Parcelamentos irregulares que não 
existiam em 2011 (veja no mapa) agora 
estão consolidados ou em implementação. 
Logo no balão de acesso a Casa Grande, 
numa área que faz limite ao mesmo tempo 
com a DF-475 e VC-341 (nº3 no mapa), há 
um parcelamento irregular que, em 2011 
não estava lá. Os mapas do Google 

AMEAÇAS À ÁREA RURAL

PARADA DURA
A AGEFIS 

só atua contra os 
parcelamentos se 

receber denúncias. 
Mas o telefone 

para denúncias, 
162, não recebe 

ligações de 
celulares.
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r. Juruá

No mapa, uma visão geral do Núcleo Rural Casa 
Grande e regiões vizinhas. As ameaças à área 
rural , ao meio ambiente e ao estilo de vida do 
homem do campo estão lentamente se infiltrando. 
(1) assentamento de sem-terra, que, se não for 
monitorado, corre risco de não cumprir o seu 
intento e tornar-se berço da especulação 
imobiliária; (2) Condomínio Vitoria, parcelamento 
urbano em área rural, considerado área de 
interesse social legalmente prevista no PDOT, mas 
que, sem a fiscalização, enfrenta dificuldades em 
conter novos parcelamentos e, assim, conseguir 
sua regularização; (3), (4) e (5) ocorrências de 
parcelamentos irregulares em área rural; 
(6) rua Juruá, no limite entre a área urbana e rural, 
assombrada por diversas ocorrências de 
parcelamentos já denunciados; (7) atividades 
econômicas poluentes e sujeitas ao licencimento 
ambiental,  não-previstas no PDOT e incompatíveis 
com a vocação rural da região.

G
am

a

No detalhe, a 
situação da área 
nº3: em 2011, 
apenas uma casa 
no terreno. Em 
2013, um 
parcelamento 
completamente 
consolidado. Por 
onde andou a 
fiscalização todo 
esse tempo? 
E as obras 
continuam: a cada 
dia, uma nova 
construção surge 
no local.
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permitem visualizar sem erros e, quem por 
hoje passa, percebe a imensidão do pro-
blema. Outro caso emblemático é o da 
Rua Juruá (a do Hotel Criativa Rural), que 
parece ter uma sina: quando não é algum 
s e m - t e r r a o u g r i l e i r o i nva d i n d o 
propriedades, é construção sem alvará, 
muros, parcelamento e faixas anunciando 
de lotes inferiores aos 20.000m2 (nº 5 no 
mapa). Apesar de denuncias e notificações 
no que tange às construções ilegais, ne-
nhuma ação contundente foi tomada.

O parcelamento desordenado causa 
ainda graves problemas aos recursos hídri-
cos da região. Os poços de Casa Grande 
são regularizados e cadastrados na 
ADASA, que verifica o volume utilizado e 
construção dos poços para garantir a qua-
lidade da água captada. Poços clandesti-
nos e fossas construídas sem a devida fis-
calização comprometem a pureza da 
água, trazendo riscos de saúde. Por si só, 
esta já é uma razão para denunciar os par-
celamentos irregulares.

Como se não bastassem estes proble-
mas, precisamos ainda conviver com a 
liberação de atividades estranhas à voca-
ção da área rural por parte da Administra-
ção do Gama, trazendo riscos ambientais 
desnecessários e prejudicando a atividade 
produtora da região.

Existem ainda outras facetas que devem 
ser abordadas: o parcelamento de solo é 
atividade que necessita autorização do 
órgão ambiental (IBRAM), somente con-
cedida após estudos de impacto ambiental 
e projetos urbanísticos em acordo com as 
normas vigentes. Parcelar área irregular-
mente é CRIME AMBIENTAL inafiançável. 

Por fim, cabe explanar que o processo 
de ocupação de qualquer área, seja rural 
ou urbana, deve seguir regulamentos téc-

nicos, que garantem a o correto uso do 
solo. As densidades de ocupação seguem 
estudos que garantem o fornecimento de 
serviços públicos (água, energia, transpor-
te público, por exemplo), levando ainda 
em conta as características ambientais.

A área rural tem uma densidade máxi-
ma de 6 habitantes por hectare. Nas áreas 
urbanas próximas, 15 hab/ha. Isto significa 

que, enquanto numa chácara de 2ha te-
mos a possibilidade de 12 habitantes (ou 
cerca de 3 famílias), um loteamento urba-
no de 2ha poderá ter cerca de 30 habitan-
tes ou cerca de 8  famílias, similar ao que 
ocorre no Park Way. Parcelamentos com 
15, 20 ou até 25 lotes como vem aconte-
cendo ferem a previsão existente para as 
áreas urbanas próximas das áreas rurais. 

Casa Grande, Olhos D'Água, Monjolo e 
a beiradinha Ponte Alta Norte (Ponte Alta 
de Cima) abaixo da DF-475 ainda são ru-
rais. Isto não foi presente e nem obra do 
acaso: é fruto de muita luta, união e per-
severança. Não deixemos que uns poucos 
contaminem nossos vizinhos e coloquem 
a perder a qualidade de vida conquistada 
em mais de 35 anos de trabalho comunitá-
rio ininterrupto.

Pedimos, então, encarecidamente, visi-
ta urgente dos órgãos fiscalizadores. 

* *PDOT

R
evisãoPlano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal

Modelo teórico de ocupação proposto na Zona de Contenção
             

19

ßZona de Contenção Urbana - Nesta Zona se 
deseja estabelecer um gradiente decrescente para a 
ocupação urbana, criando uma zona de amortecimento 
entre o uso urbano mais intenso e a zona rural em áreas 
ambientalmente sensíveis, assegurando a preservação e 
manutenção de suas características naturais. Para atingir 
este propósito serão aplicados parâmetros urbanísticos 
mais restritivos a fim de disciplinar a ocupação das glebas 
rurais já reparceladas, em desacordo com a legislação 
vigente, e propiciar a ocupação racional do solo e, 
consequentemente, deter o avanço urbano desordenado 
sobre as áreas rurais.

Mantêm-se restritivos os seguintes parâmetros: 

ß densidade demogáfica: 15 hab/ha.

ß ocupação sob forma condominial, com 68% da 
área do lote destinada a uso comum;

ß quatro unidades habitacionais por hectare;

ß área mínima para o parcelamento de 10 ha.

Esta zona abrange principalmente a atual área de 
Monitoramento Prioritário, estabelecida pelo PDOT de 
1997, que não foi eficaz no controle do parcelamento 
irregular do solo, principalmente na Bacia do São 
Bartolomeu.

Ressalta-se que esta Zona incorpora áreas públicas e 
privadas, o que torna ainda mais complexo o processo de 
contenção da ocupação.

- A Macrozona Rural refere-se aos 
espaços destinados às atividades de finalidade rural, 
predominantemente do setor primário. O desenvolvimento 
das atividades rurais, com a verticalização e a diversificação 
da produção, a integração com o turismo, o estímulo às 
agroindústrias, o uso de novas tecnologias - principalmente 
aquelas capazes de reduzir o impacto no bioma - agregam à 
dinâmica rural atividades próprias dos setores secundário e 
terciário.

Nesta macrozona será permitida a implantação de 
equipamentos públicos comunitários e atividades de apoio 
a sua população.

Tendo como critérios os diferentes agroecossistemas, 
constituídos basicamente pelas bacias hidrográficas, esta 
macrozona foi subdividida:ßZona Rural de Uso Diversificado - Esta zona é 
constituída por áreas rurais situadas, em grande parte, nas 
bacias dos rios Preto e São Marcos. São terras planas que 
favorecem a produção de grãos em larga escala, com 
mecanização e irrigação. A produtividade na região é 
responsável pela inserção do Distrito Federal no contexto 
do agronegócio da Região Centro-Oeste.

II - Macrozona Rural 

Na Zona Rural de Uso Diversificado pretende-se reforçar a 
vocação rural da região, mediante o incremento dos usos 
intensivos e a verticalização da produção. Para que tal 
objetivo seja conciliado com a manutenção da qualidade 
ambiental, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 
consolidar o uso rural por meio da diversificação de 
sistemas de produção; respeitar a capacidade de suporte 
dos corpos hídricos na captação e no lançamento de 
efluentes; adotar medidas de controle ambiental e de 
conservação do solo; e estimular a adoção de tecnologias 
de irrigação de baixo impacto.ßZona Rural de Uso Controlado - Esta zona é 
constituída pelas áreas rurais inseridas nas bacias do rio 
São Bartolomeu, rio Maranhão, rio Descoberto, rios 
Alagado e Santa Maria e lago Paranoá. Foram reunidos 
agroecossistemas distintos, relacionados a unidades 
territoriais que correspondem às bacias hidrográficas.

As diferentes áreas rurais que compõem esta zona têm em 
comum a necessidade de maior controle do uso e ocupação 
do solo. As restrições decorrem, principalmente: de sua 
sensibilidade ambiental; da necessidade de proteção dos 
mananciais destinados ao abastecimento de água; e de sua 
vulnerabilidade às pressões por ocupação urbana. Devido à 
existência de propriedades que não dispõem das condições 
necessárias à competitividade no agronegócio (dificuldade 
de acesso a água, solos inadequados, dimensões 
incompatíveis, dificuldades de acesso à tecnologias 
apropriadas etc.) aliada à proximidade com núcleos 
urbanos e maior acessibilidade viária, esses espaços sofrem 
constante pressão para sua alteração por usos urbanos, 
quase sempre promovidos de forma irregular.

As diretrizes para a zona incluem, além do rigoroso 
controle ambiental, a recuperação da capacidade 
produtiva, com o incentivo às atividades agroecológicas, 
agro-florestais, à agricultura orgânica, ao turismo rural, 
entre outros.
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O Núcleo Rural Casa Grande nasceu no 
final dos anos 1970, planejado, assim como 
nossa cidade-mãe e capital de nosso país, 
Brasília. Fruto da divisão pensada da Fazenda 
Bom Sucesso, constitui-se de chácaras de 
20.000m2 ou mais (nunca menos). Esta pri-
meira decisão respeita o limite mínimo do 
módulo rural, que, nos termos do inciso II, do 
artigo 4º da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Ter-
ra), é entendido como: "o imóvel rural que, 
direta e pessoalmente, explorado pelo agricul-
tor e sua família (e eventualmente auxiliado 
por terceiros), lhes absorva toda força de tra-
balho, garantindo-lhes a subsistência e o pro-
gresso social e econômico".

Não poderíamos, portanto, aceitar a divi-
são das chácaras em módulos menores que 
os 20.000m2, sob pena de, não apenas des-
respeitar a lei, mas criar situação em que a 
parcela não é capaz de prover a subsistência 
mínima ao seu ocupante. Assim, ao longo 
dos anos, sob a liderança da Associação dos 
Produtores e Proprietários (APNRCG), a filo-
sofia do não-parcelamento foi difundida e 
consolidada, afastando o mal da grilagem e 
da especulação imobiliária. O progresso so-
cial e econômico foi consequência, demons-
trada na conquista de benesses de todo tipo, 
muitas vezes exclusivas das áreas urbanas, 
entre elas o asfaltamento e iluminação da via 
de acesso (VC-341), centro comunitário, es-
cola, linha regular de ônibus, calçadão, tele-
fone e posto de saúde.

Ainda sob o amparo da lei, o PDOT, lei de 
ordenamento territorial do DF, estabelece que 
a área rural tem por destinação as “atividades 
agropastoris, de subsistência e agroindustrial, 
sujeitas às restrições e condicionantes impos-
tos pela sua sensibilidade ambiental e pela 
proteção dos mananciais destinados à capta-

ção de água para abastecimento público“. 
Estabeleceu, ainda, diversas diretrizes para 
fortalecer e desenvolver as áreas rurais, per-
mitindo a geração de renda aliada à preser-
vação ambiental. Casa Grande, ao permane-
cer rural, além de respeitar o ordenamento 
territorial determinado em Lei, busca por 
meio de ações concretas abastecer com seus 
produtos agropecuários e da agroindústria os 
centros urbanos adjacentes, além de preser-
var os recursos hídricos, como a nascente do 
Córrego dos Pintos (veja mais na pág. 15)

Para garantir que a função da terra seja 
cumprida, procuramos também manter par-
ceria com os órgãos de apoio aos produtores, 
como a EMATER/DF, SENAR, ADASA e ad-
ministrações regionais do Gama e Recanto 
das Emas. Tudo isto com muito trabalho, mas 
com uma ideia fixa na cabeça: preservar a 
área rural e o meio ambiente.

O resultado deste trabalho está na quali-
dade de vida sem igual que se tem em Casa 
Grande e adjacências. Em contraste, outros 
núcleos rurais que perderam a batalha (ou 
que optaram por outro caminho), como Vi-
cente Pires, Arniqueiras e Ponte de Terra, por 
exemplo, sofrem com o crescimento desor-
denado, a falta de planejamento e ausência 
do poder público, criando aglomerados ur-
banos que em nada se parecem com Brasília, 
despadronizados, sem plano de expansão e 
que agrediram de maneira praticamente irre-
versível o meio ambiente. Estes enfrentam 
hoje problemas graves, desde a falta de espa-
ço para instalação de equipamentos públicos 
até erosões e alagamentos, além de não vis-
lumbrarem uma solução definitiva para a 
questão fundiária. Casa Grande, por sua vez, 
esta cada vez mais próxima de obter a regula-
rização definitiva.

POR QUE SER RURAL?
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O SENAR-DF participou da sexta edi-
ção do Fórum da Mulher Contabilista e do 
II Encontro de Especialidades – 2014, em 
comemoração ao Dia do Contabilista. O 
evento reuniu cerca de 600 participantes 
no Auditório do Parlamundi da LBV em 
Brasília , promovido pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade do DF. 

O SENAR contou com um estande, 
onde os agentes de arrecadação Marco 
Vinicio e Bruno Victor apresentaram orien-
tações quanto à Legislação Previdenciária 
Rural. 

A oportunidade da parceira com o 
CRC-DF pôde beneficiar profissionais res-
ponsáveis pela contabilidade rural, 
agroindústrias e cooperativas agropecuári-
as, produtores rurais, profissionais de re-
cursos humanos e empresas que comercia-
lizam produtos rurais.

A presidente do CRC-DF, Sandra Batis-
ta, visitou o estande do SENAR e destacou 
a importância da parceria para os contabi-
listas que atuam com a legislação rural e 
para aqueles que se interessam em atuar.   

Os contabilistas participantes puderam 
conhecer melhor a contabilidade referente 
ao meio rural, com a palestra da advogada 

e especialista em Direito Trabalhista, Ester 
Lima, que explanou assuntos sobre o SE-
NAR e a forma correta de arrecadar, com 
base na Legislação Previdenciária Rural. 
“Muitos contadores ainda desconhecem a 
contribuição previdenciária do setor rural, 
e essa foi mais uma oportunidade de levar 
esclarecimento e sanar dúvidas a legisla-
ção vigente” destacou a palestrante. 

O estande do SENAR-DF recebeu cerca 
de 300 contadores, profissionais que atu-
am com clientes da área rural, que pude-
ram conhecer as atividades que o SENAR 
desenvolve no Distrito Federal, dentre os 
vários cursos ofertados de Formação Pro-
fissional Rural e Promoção Social. 

SENAR NO FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA
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A Diretoria da Associação mantém o 
seu calendário de ações que visam a cons-
tante participação nas atividades de Go-
verno, Conselhos Regionais e atividades 
internas, sempre em atenção às necessi-
dades de seus filiados.

• 14/05 – reunião da Diretoria;
• 20/05 às 10 horas: reunião com o 
Secretário Adjunto de Esportes, quando 
protocolamos Ofício solicitando apoio 
para realização da 4ª Corrida Rural de 
Casa Grande;
• 05/06 – reunião do Conselho de Des-
envolvimento Rural Sustentável (CDRS), 
na DF 180, Escola Barreiro, oportunida-

de em que foram discutidas as várias 
oportunidades existentes para comuni-
dades organizadas, bem assim, a gestão 
do Galpão do Produtor pela Cooperativa 
Brasil Cerrado;
• 06/06 – Encontro do Conselho de 
Segurança Rural do Gama – CONSEG, 
na Comunidade do Crispim, DF 483. 
Neste encontro ficou decidida a reunião 
com o DER para solução de questões de 
segurança na DF 475, principalmente na 
altura do Km 04, onde deverão ser colo-
cadas lombadas, também o entronca-
mento da DF 475 com a DF 001, dentre 
outros assuntos. 

ATIVIDADES DA DIRETORIA EM MAIO E JUNHO
ASSOCIAÇÃO
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A Secretaria da Micro e Pequena Em-
presa e Economia Solidária está realizando 
estudo para implementação de uma feira 
de artesanato e produtos rurais no estacio-
namento do estádio Bezerrão, no Gama. 

O Subsecretário de Apoio e FOmento, 
Dr. Rubim Nestor, entrou em contato com 
a Associação para sondar o interesse dos 
produtores em participar do projeto. Está 
aí uma excelente oportunidade para quem 
realmente produz gerar renda com o 
modo de vida rural de Casa Grande.

FEIRA DE ARTESANATO E PRODUTOS RURAIS EM ESTUDO

• Associação: 3404-0019
• Escola (CEF) Casa Grande: 3901-8328 
• Posto de Saúde (Unidade Básica de Saúde) 

de Casa Grande: 3404-3846 
• Emater Gama: 3484-6723
• PM - Batalhão Rural: 3910-1965
• 9º Batalhão PM: 3910-1870
• Viatura PM: 9671-3300

• SAMU: 192
• Bombeiros: 193
• Capela São Francisco de Assis: Secretaria 

da Paróquia de São Miguel Arcanjo: 
3334-2082

• CEB - 0800 61 0196
• Hosp. Regional do Gama: 3385-9700
• Regional de Ensino Gama: 3901-8089

TELEFONES ÚTEIS



 Os projetos da Capela de Casa Grande
continuação da história da Capela - por Prof. Aníbal

Por muito tempo a comunidade de Casa 
Grande não teve uma capela. Um dos pontos 
que se discutia era o local onde seria erguida a 
igreja: se no Clube dos Bibliotecários, 
(14MA05), na chácara do Mário e Mieko 
(01MA28), no local do atual Posto de Saúde 
ou atrás do Centro Comunitário, já construído.

Numa assembleia comunitária o assunto foi 
amplamente discutido: Dione e Pedro Macha-
do aventaram a hipótese de ser construída 
num dos morros existentes, compromissando 
ele fazer a doação do terreno, mas a decisão 
final foi de construir atrás do Centro Comunitá-
rio. Conseguimos da JM, através do Dr. José 
Maria, de saudosa memória, a garantia da ter-
raplenagem do local e a família Castelo Forte, 
liderada pelo Vicente, chegou contratar o ar-
quiteto Braga, que fez um belíssimo projeto de 
uma capela moderna e bem espaçosa.

Mas os desígnios de Deus eram outros. Em 
fevereiro de 2000, o Cardeal Arcebispo de 
Brasília nos deu um Pastor, o Padre Giovane 
Carlos Barroca, da Paróquia de São Miguel 
Arcanjo. Com sua visão e dons carismáticos, 
procurou primeiro atender aos anseios da 
Comunidade: a construção da Capela. 

Não gostando, porém, do projeto do Dr. 
Braga, procurou a Dra. Noemi, que fez o atual 
projeto, que  posteriormente fez jus ao título 
de “a mais bonita Igreja do Distrito Federal”, a 
ponto do Correio Brasiliense noticiar em suas 
páginas “Isto não é Áustria, isto é Brasília”.

COMUNIDADE
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Caminhada Mariana
No último dia 31/5 cerca de 800 fiéis se 

reuniram na Caminhada Mariana, comemo-
rando 50 anos da Paróquia São Sebastião do 
Gama. A saída foi às 20h em direção ao Plano 
Piloto, num percurso de 38km, com quatro 
paradas para descanso: Balão do Periquito, 
Park Way, Floriculturas e Eixão. A chegada foi 
na Igrejinha da 308  Sul as 6:20h, onde acon-
teceu a celebração dominical. A comunidade 
de Casa Grande se fez presente com 40 fiéis 
que participaram alegremente do evento. 



Celebração do casamento de Fabrício e Cirlene
O enlace foi celebrado no dia 31 de 

maio, após a Missa, pelo Padre Euclides, que 
proferiu uma homilia que emocionou os 
presentes, que lotaram a Capela.

Missa celebrada por Dom Waldir, Bispo 
Auxiliar de Brasília

Lembrando da Missa celebrada por Dom 
Jésus, de saudosa memória, no dia 31 de 
março de 2003, quando foi lançada a pedra 
fundamental da Capela Sagrada Família, 
realizou-se no sábado, 31 de maio de 2014, 
a Missa semanal na Capela Sagrada Família, 
celebrada por Dom Waldir Mamede, Bispo 
Auxiliar de Brasília. 

Foi uma celebração de alto nível que fi-
cou marcada satisfações demonstradas pelos 
presentes.

Encenação da Coroação de Nossa Senhora
Celebrando o encerramento do Mês de 

Maria (maio), a comunidade realizou uma 
encenação da Coroação de Nossa Senhora 
como Rainha do Céu e da Terra, em Missa 
celebrada pelo Padre Ramos. A celebração 
se deu por iniciativa da Coordenação da 
Catequese, usando os catequizandos como 
personagens do ato simbólico. 
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por Prof. Aquelino e Maria Cândida



FESTA da PADROEIRA NOSSA 
SENHORA DO CARMO. 

No dia 7 de julho se inicia o novenário, 
em preparação para MISSA 

SOLENE dia 16/07/14 as 
barraquinhas será nos dias 
19 e 20 por causa do jogo 
da copa tivemos que mudar 
o dia. 
Sintam-se convidados para 
participarem desta deliciosa 
festa JULINA com as mais 
saborosas comidas típicas, e 
curtindo aquele forrozinho 
de São João na roça, 
quadrilha Estrela de fogo e 
tantas outras diversões. 

Momento de Oração
Todo terceiro sábado, às 18  horas, 

ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
QUE É A NOSSA FORÇA. 

Venham participar juntos! 

por Ana Cavalcante

COMUNIDADE
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Todo dia é dia de namorar!
Na minha opinião, junho é o mês mais 

romântico do ano. Tudo colabora para 
isso: o frio, as comidinhas, as festas juni-
nas. Em todos os lados é possível perceber 
que o cheiro dos 
ambien tes e s tão 
mais gostosos, mais 
a c o n c h e g a n t e s . 
Tudo convida para 
entrega ao amor.

Nessa época ve-
mos mais casais 
abraçadinhos. Por 
conta do frio, fica-
mos mais em casa, 
assistindo a filmes, 
preparando caldos, 
pipoca e sopas (amo 
sopa!). Como diz 
Rubens Alves “To-
mara que a única 
comida do céu seja 
sopa”. Alguns casais 
saem para curtir a 
noi te, passear e 
aprove i tam para 
vestir roupas elegan-
tes, dançar ouvindo 
uma boa música, 
sussurrar palavras de 
amor, tomar um 
bom vinho ....ah o 
amor!!   

Nesse ano, o Dia 
dos Namorados co-
incidirá com o início 
da Copa do Mundo de 
Futebol. Creio que diversos casais estão na 
expectativa para comemorar os gols ao 
lado da pessoa amada e, se bem conheço 

o romantismo brasileiro, 
tenho a certeza de que du-
rante o jogo teremos mui-
tos beijos na boca!

Vários casais aparecerão nos 
telões aos beijos e 
abraços e o mundo 
verá que, além de 
hospitaleiros, somos 
também muito afe-
tuosos e românticos.
Presto homenagem 
aos meus tios Seve-
r ino da Paz (84 
anos) e Maria Cor-
deiro (82 anos) que 
formam o casal de 
namorados ma i s 
lindo que conheço. 
Com eles aprendi o 
verdadeiro signifi-
cado do que é   o 
amor, o respeito, a 
admiração, a cum-
plicidade e o com-
panheirismo. Eles 
são exemplo de  e-
ternos namorados e 
desejo que esta data 
fortaleça mais ainda 
a união deles, dos 
  namorados do Bra-
sil e de todo o mun-
do. 
E lembrem-se   de 
que todo dia é dia 
de namorar!

Que tal preparar um 
chocolate quente para aquecer  e dei-
xar o dia dos namorados ainda mais 
saboroso? 

CANTINHO DA AUCIDETE
“Que a nossa mensagem seja antes de tudo o Amor”
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Chocolate Quente de Nutella
Rendimento: 250ml

 Ingredientes
1 Xícara (chá) de Leite
1 Colher (sopa) Maisena
2 Colheres (sopa) Chocolate em pó
1½ Colher (sopa) de Nutella

Instruções
Com o fogo desligado, adicione 1 

xícara (chá) de leite e dilua 1 colher 
(sopa) de maisena.

Junte 2 colheres (sopa) de chocolate 
em pó e 1 colher e ½ (sopa) de nutella.

Ligue o fogo e misture até dar uma 
leve engrossada, desligue e aproveite 
seu delicioso e cremoso chocolate 
quente.

Observações
-Se desejar que fique mais doce, 

pode colocar mais nutella ou adoçar.
-Não use achocolatado, pois ele é 

mais fraco e já vem com açúcar
-Se não quiser cremoso, tire a mai-

sena.
-Se desejar adicione algumas pitadas 

de canela, que fica incrível.



Na semana que antecedeu a Copa do 
Mundo FIFA 2014™, o CED Casa Grande 
realizou uma competição onde os estu-
dantes tiveram oportunidade de jogar fu-
tebol e queimada, além de trabalhar as-
pectos relacionados à cultura, culinária e 
geografia dos oito campeões mundiais que 
participaram da Copa no Brasil: Brasil (2º 
Período, Prof. Carolina e 1ºA, Prof. Iricé-
lia), Itália (4ºA, Prof. Marisa), Alemanha 
(3ºB, Prof. Claudimere), Argentina (5ºB, 
Prof. Euci) , Uruguai (5ºA, Prof. Huldacy), 
França (4ºB, Prof. Ivone), Inglaterra (2ºA, 
Prof. Zelma) e Espanha (3ºA,Prof. Valesca).

No matutino as atividades também in-
cluíram a "HORA DA CIDADANIA" espe-
cial com apresentações incríveis dos nos-
sos queridos alunos do 1º ano, dirigidos 
pelas Professoras Iricélia e Gilvane, além 
da distribuição de medalhas e troféus do-
ados pelo Sindicato dos Professores.

No vespertino as competições e ativi-
dades também contagiaram toda a escola 
e o evento final, com as premiações e co-
memorações do time vencedor, o 9ºA, 

aconteceram no Centro Comunitário.
À noite, um animado torneio de futebol 

dirigido pela Prof. Pablinne aconteceu 
com adesão de vários grupos, consolidan-
do a união da comunidade escolar!

Vale ressaltar que sem o apoio da APNR 
esses eventos não aconteceriam com tanto 
brilho. Nossos educandos e educadores 
têm aproveitado ao máximo os espaços 
cedidos pela Associação, que além de in-
centivar o uso da quadra poliesportiva e o 
salão de festas, ainda tem oportunizado a 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos 
por essa Instituição Pública de Ensino em 
seu Boletim Informativo. Agradecemos 
imensamente pelo apoio irrestrito!

RECESSO ESCOLAR 
Lembramos a todos os Pais e/ou Res-

ponsáveis que o recesso escolar acontece-
rá entre 12/6 e 13/7. Assim, retomaremos 
às atividades escolares no próximo dia 14 
de julho. Bom descanso e boa Copa do 
Mundo para todos nós e para a Seleção 
Brasileira de Futebol. 

MINI-COPA CASA GRANDE 
pela Equipe Gestora do CEDCG

EDUCAÇÃO
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A nascente do Córre-
go dos Pintos, locali-
zada na chácara 
1MA33, Núcleo Rural 
Casa Grande, Recanto 
da Emas/DF, está pro-
tegida e preservada 
desde agosto de 2001, 
quando o chacareiro 
Paulo Roberto dos 
Santos recebeu, da 

Secretaria de Meio Ambiente/GDF, o CERTI-
FICADO de adoção dessa nascente. 

Na mesma chácara da nascente fica a 
Escola de Casa Grande, a Associação e o 
Salão Comunitário e o Posto de Saúde. “Foi 
aqui que começamos a implantar o Núcleo 
Rural Casa Grande, no início dos anos oiten-
ta. Hoje nossa luta é preservar esse paraíso 
terreno, para nossa qualidade de vida e das 
futuras gerações”, disse o mentor e professor 
Aníbal Coelho.

“Todo ano fazemos um mutirão de lim-
peza das trilhas e do acero, para evitar que o 
fogo agrida a flora e a fauna. A comunidade 
se reúne nesse trabalho prazeroso que en-
cerra numa confraternização, com comida e 

bebida para todos. É a nossa forma de cele-
brar essas dádivas da natureza, com água 
em abundância. A vazão da nascente au-
menta com o adensamento da mata ciliar”, 
explica Paulo Roberto.

Movido por sua responsabilidade ambi-
ental, o Home Center Castelo Forte se tor-
nou PARCEIRO dessa ação pontual do pro-
jeto ‘Adote uma Nascente’, fornecendo ban-
ners e placas de sinalização, que facilitam o 
acesso aos visitantes. Para visitar a nascente 
do Córrego dos Pintos deve-se contatar pe-
los telefones (61)3404-0019 (Associação 
Casa Grande) e 8141-9418 (Paulo Roberto). 
Faça uma visita! 

MEIO AMBIENTE

MUTIRÃO DE LIMPEZA NA NASCENTE
Repórter: Élton Skartazini
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Bazar
O ponto alto do Domingo de Lazer de 

junho foi o bazar, que demonstrou o quan-
to as pessoas da comunidade cultivam os 
sentimentos de solidariedade, desfazendo 
daquilo que está sobrando em casa e pro-
piciando novo uso às pessoas que estão 
precisando. São roupas, calçados, bolsas, 
brinquedos, bijuterias e mil outras coisas. 
O bazar não é grátis, mas os interessados 
pagam apenas um valor simbólico. A ren-
da é revertida para as comemorações das 
crianças em outubro e a premiação no 
Natal, no fim do ano. O bazar se repetirá 
nos próximos Domingos de Lazer e àque-
les que desejarem doar itens, estamos de 

braços abertos para receber agradecidos. 
Parabéns à Rosangela e a sua equipe por 
esta atividade.

Sou, também, do “Time do Bem”
Depois da grande reforma da chácara, 

liderada pela Marina e seu namorado, Dr. 
Luciano Miguel, para melhor atender aos 
usuários dos Domingos de Lazer, a grande 
conquista do Grupo foi conseguir o 
engajamento dos dois, no “Time do Bem”, 
Equipe de Voluntários que cuidam e 
gerenciam os Domingos de Lazer. 

Dr. Luciano é advogado e assessor da 
Secretaria do Governo, comandada por 
Dr. Daniel de Castro, que se tornou, além 
de grande admirador nosso, um grande 
canal para nossas reivindicações junto ao 
Governo do Distrito Federal. Assumiu, 
junto com o nosso Presidente Jacinto, a 
questão fundiária junto à Terracap e o 
recapeamento da VC-341, junto ao DER. 
Dr. Luciano nos trouxe ainda seu pai, Sr. 
Luiz Carlos e sua esposa, Arlete, que 
também, se engajaram, de corpo e alma, 
na grupo de Voluntários. Estamos, 
realmente, satisfeitos e envaidecidos por 
esta conquista.

DOMINGOS DE LAZER DE JUNHO

Dr. Luciano, Luiz Carlos, Marina, e Da. Arlete.

DOMINGOS DE LAZER
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DOMINGOS DE LAZER

Martinho fez aniversário e foi  
animadamente cumprimentado

No dia primeiro de junho foi também o 
aniversário do Martinho, aquele que 

mensalmente, nos domingos de lazer, é 
encarregado de fazer com que todos 
chupem, querendo ou não querendo, as 
melancias trazidas pelo Casal Francisco e 
Jôsi. Recebeu, em comemoração, uma 
divertida e carinhosa chuvarada de ovos e 
de farinha de trigo que o deixou de 
cabeça branquinha. Martinho, esposo da 
Conceição e pai do Vinicius, é o grande 
apoio que os Domingos de Lazer têm. 
Sem a presença dele e da família, os 
domingos de lazer não deslancham e 
perdem a graça. Um grande abraço e as 
bênçãos de Deus para ele e para a família 
inteira. 

Nossa amiga Cláudia Cristina partiu para a Casa do Pai.
É com o coração partido de dor e de saudade, que co-

munico a todos que nossa amiga CLÁUDIA CRISTINA DA 
CUNHA GONÇALVES, com menos de 40 anos, faleceu em 
casa no dia 13/06, deixando órfãs suas filhas Amanda e 
Bruna. A conheci quando convidou minhas netas (Ana Ca-
rolina e Ana Beatriz) a participar dos Escoteiros da Asa Sul. 
Fomos lá, gostamos, mas convidamos, em contrapartida, a 
conhecer nosso trabalho dos Domingos de Lazer. Ela veio, 
gostou e ficou como voluntária desde 2012. Era uma pessoa 
pronta para servir. Cláudia se encantou com Casa Grande e com nossa atividade. 
Não só trabalhava, dava muitos palpites e divulgava nosso trabalho. Por seu inter-
médio, outras pessoas do bloco onde morava já nos visitaram e se interessaram por 
conhecer Casa Grande e nossa Capela de São Francisco de Assis. Perdemos uma 
amiga na Terra, mas ganhamos uma protetora e uma mensageira nossa no Céu, junto 
a Deus. Karina, grande amiga de Cláudia, deixou uma bela homenagem online. 
Acesse o site de Casa Grande e deixe sua mensagem também:
http://www.casagrande.org.br/noticias/faleceu-claudia-cristina-da-cunha-goncalves
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Mário José nos deu apenas um susto
No início do mês, 
nosso querido Mário 
deu um tremendo 
susto a Mieko, sua 
esposa e a todos nós: 
não acordou de ma-
nhã. Levado às pres-
sas ao Hospital Santa 

Lúcia, descobriu-se que era apenas um 
descontrole geral de amônia no corpo. 
Trataram-no e Mário voltou outra pes-
soa para casa: alegre, corado e, sobre-
tudo muito animado a continuar parti-
cipando da Diretoria da Associação, e, 
especialmente, dos Domingos de La-
zer, onde patrocina mensalmente os 
400 pães para os cachorros-quentes 
das crianças e jovens. Queremos, en-
tão, pedir a todos que continuem, ago-
ra, com mais fervor e consciência, as 
orações, preces e sentimentos positivos 
para o Mário pela oportunidade que 
Deus está lhe dando de ter conhecido 
a causa de seu mal estar e poder com-
batê-lo, conscientemente. Deus seja 
louvado e agradecido.   

Eleições à vista.
É um período muito 

importante e muito útil 
para o Brasil, para Brasília 
e para nossa querida Casa 
Grande. Todos, sem exceção, quere-
mos o melhor para o local onde mo-
ramos e para nós próprios e só depen-
de exclusivamente de cada um de nós, 
através do nosso voto. O pior analfabe-
to é ser analfabeto politicamente. 

Infelizmente, a corrupção muito nos 
atrapalha e nos tem aborrecido. Daí a 
importância de conhecermos a fundo, 
a vida pregressa dos candidatos. Que-
remos ficha limpa. 

É por isto que ficamos muito conten-
tes e satisfeitos quando candidatos nos 

visitam, nos Domingos 
de Lazer. É uma gran-
de oportunidade de 
nós os conhecermos e 
eles conhecerem o 
trabalho que fazemos. 
Já recebemos visitas 
do Dr. Daniel de Cas-
tro, Secretário de Go-
verno, do Dep. Fede-
ral Luiz Pitiman, e, no 
dia primeiro de junho, 
da nossa colega, resi-
dente em Casa Grande 
Dra. Geralda Godi-
nho, presidente do 
Sindicado dos Comer-
ciários. Queremos, em 
época mais apropria-
da, chamá-los todos 
para debate aberto 
conosco.

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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Faça	 parte	 do	 
“Time	 do	 Bem”

S e j a u m v o l u n t á r i o o u 
patrocinador dos Domingos de 
Lazer e Diversões Sadias, o 
movimento social, cultural, 
educativo e comunitário que faz o 
bem a todos e o mal a ninguém. 

Fale com o Prof . Aníbal : 
9989-1855
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INFORMES
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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. Procure a APNRCG e fique em dia: 3404-0019

DE	 TOSTÃO	 EM	 TOSTÃO,	 
A	 ASSOCIAÇÃO	 FAZ	 UM	 MONTÃO!


