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O	 BOLETIM	 
ESTÁ	 DE	 VOLTA!

Com	 a	 mesma	 

tradição	 e	 

seriedade	 na	 

divulgação	 

das	 notícias	 de	 

Casa	 Grande	 

e	 da	 área	 rural
A HISTÓRIA DAS 

CAPELAS

QUESTÃO FUNDIÁRIA: 
PRIORIDADE DA ASSOCIAÇÃO

DEBATE SOBRE A 
GRANJA DO TORTO
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ASSOCIAÇÃO. POR QUÊ?

A construção social é feita a partir da estruturação de 
células, grupos, agremiações e associações que se manifes-
tam movidos pela eleição de interesses próprios, definidos 
com vistas a um objetivo comum.

Tal objetivo, porém, deve ser eleito, tendo a visão do todo, 
que gere benefícios ao maior número possível de pessoas, constituindo-se 
assim, em um pilar que efetivamente dê sustentação na grande construção 
social proposta.

A participação individual nesse grande empreendimento se faz necessária, 
é cumulativa em relação à participação anterior, bem assim, em relação às 
demais e os resultados são cada vez mais perceptíveis.

A APRNCG nasceu com um direcionamento, objetivos definidos e contou 
com abnegados companheiros que lhe deram sustentação. Hoje, é uma refe-
rência. A esses pioneiros, registre-se, o nosso reconhecimento e o nosso 
Muito Obrigado.

Temos desafios e grandes. No Boletim anterior publicamos os nossos plei-
tos atuais feitos diretamente ao Senhor Governador quando de sua visita ao 
Gama, dezembro/13, em Ação de Governo denominada GDF JUNTO DE 
VOCÊ. Nada, porém, foi realizado até o momento, em que pese a promessa 
feita.

Preocupam-nos sobremaneira os alunos que não chegarão à escola pela 
impossibilidade de acesso dos ônibus escolares dada a precariedade das 
vias; a demanda reprimida em nossa escola por limitação física; as precárias 
condições do asfalto da única via de acesso a nossa região, a estrada VC341; 
a construção da PEC – Casa Grande, já com verba definida e disponibilizada 
por patrocínio do Dep. Washington Mesquita; enfim, preocupa-nos o não 
cumprimento de compromissos de Governo no Orçamento Participativo 
2011/12, cuja elaboração demandou tempo, trabalho e mobilização de to-
dos nós.

Mantermo-nos ativos, é um apelo que fazemos. A Associação precisa de 
você, da sua contribuição, da sua voz. Fazer valer os direitos de nossa Co-
munidade e Regiões circunvizinhas, eis o nosso porquê.

 
Jacinto R. Lima

Presidente APNRCG

EDITORIAL
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QUESTÃO FUNDIÁRIA

ANDAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
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Tendo em vista os diversos questiona-
mentos que nos tem têm chegado de parte 
dos proprietários de glebas no Núcleo Ru-
ral Casa Grande e circunvizinhança, asso-
ciados ou não, apresentamos uma síntese 
do que foi discutido com a Terracap desde 
a Assembleia Geral de 08  de setembro de 
2013, que referendou a indicação de as-
sociados para conversar com a Terracap 
sobre a proposta de regularização fundiá-
ria em Casa Grande.

18/10/2013: Reunião na FAPE
No dia 18  de outubro, na sede da FAPE 

- Federação da Agricultura e Pecuária do 
DF, mais uma reunião ocorreu. Estiveram 
presentes o diretor de regularização rural 
da Terracap, Sr. Moisés Marques, o presi-
dente da FAPE, Sr. Renato Simplício, o 

presidente da APNRCG, Dr. Jacinto Lima e 
os membros da diretoria, Srs. Mário San-
tos, Francisco Ribeiro e Clístones.

Nessa reunião ficou acertado que a 
Terracap, por intermédio do seu Diretor de 
regularização rural faria uma minuta de 
documento com as bases de acordo a ser 
homologado em juízo, propondo a regula-
rização fundiária do Núcleo Rural Casa 
Grande, considerando as suas peculiari-
dades, inclusive a existência de uma ação 
de reintegração de posse. Essa proposta 
contou com a anuência dos presentes, 
inclusive do Presidente da FAPE, Renato 
Simplício.

23/12/2013: Reunião na Terracap
Nessa Reunião foi debatida a minuta de 

proposta de acordo a ser homologado ju-
dicialmente após os 
debates e aperfeiçoa-
mento. A APNRCG, fi-
cou ainda de encami-
nhar sugestões, tais 
como as que envolvem 
o preço e a proibição de 
cessão das áreas pelos 
legítimos ocupantes 
antes da transferência 
de domínio, o que foi 
atendido por intermédio 
da comissão constituída 
na Assembleia Geral do 
dia 08/09/2013, o que 
foi feito. Dessa reunião 
p a r t i c i p a ra m : p e l a 
Terracap o Dr. Moisés, 
pela Seagri o Dr. Fran-
cisco, pela APNRCG o 
Presidente Jacinto, o 

Reunião na FAPE, em 18/10/2013, com a presença (da esquerda para 
direita) do Presidente da APNRCG Dr. Jacinto Lima, Dr. Moisés Marques 
(Terracap), Dr. Renato SImplício (presidente FAPE) e os associados da 
APNRCG, Clístones e Mário e Francisco (ausente na foto).
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Tesoureiro Mario Santos e os Secretários 
Clistones e Francisco. 

04/02/2014: Reunião na Terracap
Estiveram presentes a esta reunião o 

diretor de regularização rural da Terracap, 
Sr. Moisés Marques, o presidente da FAPE, 
Sr. Renato Simplício, o representante da 
Seagri, Dr. Francisco, o Representante do 
Gabinete Civil da Governadoria, Dr. Mi-
guel, o presidente e os membros da  dire-
toria  da  APNRCG,  Dr.  Jacinto  Lima  e 
 Francisco  Ribeiro,  Presidente  e  2º Se-
cretário, respectivamente. Foram nova-
mente debatidos os pontos da proposta de 
acordo objeto das sugestões oferecidas 
pela Comissão, as quais foram acolhidas 
com as adequações discutidas em conjun-
to com o Dr. Moisés, Diretor da Dirur/Ter-
racap, com o Dr. Francisco, representante 
da Seagri e com os representantes da 
APNRCG, Presidente 
Jacinto e Secretário 
Francisco Ribeiro.

É de se registrar com 
destaque, o diferencial 
que, no caso concreto, 
distingue as negociações 
com a Terracap que é a 
venda direta a ser defi-
nida e compromissada 
em acordo a ser homo-
logado na via judicial, o 
que, entretanto, embora 
os trabalhos e entendi-
mentos estejam avança-
dos, ainda está pendente 
da definição do preço 
que, apesar de ter como 
parâmetro o art. 18  da 

Lei 12.024, falta ser definido pelo Setor 
competente da Terracap e Seagri, confor-
me previsto no art. 8º do Decreto Distrital 
nº 34.931/2013. 

O estágio atual do processo de reinte-
gração de posse não tem repercussão nas 
negociações em curso, mesmo porque a 
recente decisão interlocutória, embora 
indefira novo pedido de suspensão do 
processo, consigna que poderá ter prosse-
guimento “com a apresentação objetiva de 
subsídios para o cumprimento do julgado, 
retomar-se-á o curso processual.”

Por enquanto, são essas as informações 
para fins de conhecimento dos interessa-
dos a respeito dos trabalhos da Comissão 
no intuito de contribuir para a solução 
fundiária do Núcleo Rural Casa Grande, 
mediante acordo, nos termos da proposta 
da Terracap. 

Reunião na Terracap em 4/2: da esquerda para direita, Dr. Moisés 
Marques (Terracap), Dr. Renato SImplício (presidente FAPE) , 

Francisco Ribeiro (secretário da APNRCG), o Presidente da 
APNRCG Dr. Jacinto Lima, o Representante do Gabinete Civil da 

Governadoria, Dr. Miguel e o representante da Seagri, Dr. Francisco.



Para alguns janeiro e fevereiro são me-
ses de férias e descanso. Para outros, vale 
a máxima de que o ano, no Brasil, o ano 
só começa depois do Carnaval. Mas para a 
Associação de Produtores e Proprietários 
de Casa Grande, não há descanso. Janeiro 
e fevereiro foram meses intensos, sempre 
trabalhando para o bem coletivo dos casa-
grandenses. Estas foram algumas das ativi-
dades realizadas:

22/01: Reunião do CDRS – Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Gama e Santa Maria. – Pauta: Informes 
gerais; Discussão sobre a gestão do Gal-
pão do Produtor; Eleições do CDRS para o 
quatriênio; formação de chapa.

04/02: Reunião na Terracap. – Pauta: 
discussão sobre a proposta de acordo a ser 
celebrado entre a Terracap e os Proprietá-
rios no Núcleo Rural Casa Grande.

05/02: Reunião da Diretoria da 
APRNCG. Pauta – Direcionamento dos 
trabalhos para o ano. Dessa reunião saiu 
um comunicado com resumo das negoci-
ações com a Terracap, encaminhado a 
todos os Associados via e-mail.

06/02: Reunião do CDRS – Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Gama e Santa Maria. – Pauta: Eleições. Foi 
reeleito o Sr. Joaquim Campos, tel. 
9346.1880 para a presidência;

14/02: Reunião do CONSEG – Conse-
lho de Segurança Rural do Gama. Pauta: 
Assuntos gerais de segurança rural do 
Gama.

18/02: Reunião plenária dos Conselhos 
da Região (Desenvolvimento Rural, Segu-
rança, Saúde, Tutelar e outros), com a Se-
cretaria de Governo no Recanto das Emas.

20/02: Reunião da Diretoria da 
APRNCG com o Dep. Washington Mes-
quita e o Administrador do Gama. Pauta: 
Questões pertinentes ao Núcleo Rural 
Casa Grande e Região. Maiores informa-
ções sobre essa reunião serão divulgadas 
no Boletim de março.

Procure sempre a Associação: estamos a 
postos, todos os dias, para buscar sempre  
que há de melhor para Casa Grande. Não 
perca tempo: Associe-se e participe! 

ASSOCIAÇÃO
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ATIVIDADES DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO

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 san-
guessuga, pois utiliza todas as benesses que Casa Grande tem porque ajudou a con-
segui-las pagando a anuidade. Procure a APNRCG e fique em dia: 3404-0019

DE	 TOSTÃO	 EM	 TOSTÃO,	 A	 ASSOCIAÇÃO	 FAZ	 UM	 MONTÃO!



CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
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Construção da Capela de Casa  Grande: 
um pouco de história  

Os preparativos para a construção co-
meçaram no longínquo 5 de janeiro de 
1982, quando o Pe. Virginio Fistarol, sale-
siano de D. Bosco, de saudosa memória, 
celebrou, na chácara 14MA09, Recanto da 
Marina e da Sheila, do casal Aníbal/Dione, 
a primeira missa na região, dando início 
ao nosso movimento associativo, comuni-
tário, social, educativo, esportivo, cultural 
e religioso. Naquele dia, dissemos para os 
presentes – há muitos que ainda estão vi-
vos e ainda permanecem em Casa Grande 
e podem dar testemunhos – que “um dia 
em que não mais celebraríamos a Missa 
na varanda de uma casa, mas na nossa 
igreja” Fomos profetas. 

Passaram-se os anos: dezoito. Com os 
problemas materiais quase todos resolvi-
dos (estrada, energia, escola, posto policial 
e de saúde, asfalto, centro comunitário, 
quadra de esporte, agroindústrias e o anal-
fabetismo) era hora de dar atenção aos 
problemas espirituais e religiosos. Não 
obstantes as dificuldades, foram perseve-
rantemente sempre perseguidos e jamais 
esquecidos.

Em abril de 1998. o local da Igreja fi 
escolhido, atrás do Centro Comunitário. 
No mesmo ano, escolhemos, numa vota-
ção histórica e democrática, que foi notí-
cia até no Jornal Nacional e no Fantástico, 

São Francisco de Assis como nosso padro-
eiro. Com grande festa, com a presença do 
Governador Joaquim Domingos Roriz, sua 
esposa D. Wesliam e, praticamente, todo o 
seu secretariado, lançamos a pedra fun-
damental da Igreja.

Procuramos arquitetos e engenheiros 
para fazerem o projeto; tentamos concur-
sos e até chegamos a receber, do compa-
nheiro Vilma Oliva Salles, um de presente. 
Mas o projeto ideal só nasceu quando a 
família Castelo Forte, do Senhor Lázaro/
Dona Lia resolveram patrociná-lo, contra-
tando os serviços do arquiteto Braga.

Construção da Igreja, como começou?
A JM no dia 13/3/2000, através do Vi-

cente, Julio César e Júnior, na ausência do 
pai, José Maria, que estava se restabele-
cendo em São Paulo de uma pequena en-
fermidade, entrou com a terraplanagem. 
Vicente, Braga e os engenheiros da JM 
piqueteiram o local para orientação do 
tratorista. No dia 18/3/2000, uma carreta-
prancha, por volta das nove horas, sob o 
comando do Sr. Jesus Márcio Pereira da 
Silva leva para Casa Grande um trator de 
esteira B65, que o tratorista Antonio Do-
mingos de Jesus Lima, a partir das 10:00h, 
manobra, iniciando as obra da Igreja, fa-
zendo a terraplenagem do local, atrás do 
Centro Comunitário. À tarde, a família 
Castelo Forte – pai, mãe e dois filhos, Vi-

por Prof. Aníbal Rodrigues Coelho



CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
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cente e Sinara – acompanhados do arqui-
teto Braga terminam a piquetagem e o 
estabelecimento de nível e localização da 
igreja. Perini, Dr. Arlindo e um grupo que 
chegava para a missa, inclusive, Aldenora, 
mãe do Liliomar, batizado em 5/1/1982, 
quando começou movimento religioso de 
Casa Grande, se encantam com o projeto 
que o Arquiteto Braga apresentava. Perini 
repetiu a explicação mais dez vezes para 
os companheiros Hugo/Jóse, Ivone, Maria 
do Carmo, jovens e crianças. 

A chegada do Padre Giovanni
D. José Freire Falcão, Cardeal Arcebispo 

de Brasília, atendendo a inúmeros pedidos 
da Comunidade - que o digam Dione e a 
Da. Ana Rainer - nos doou o prêmio do 
milênio: um PASTOR, na pessoa do Padre 
Giovanni Carlos e um ENDEREÇO na co-
munidade Eclesial do Distrito Federal: a 
Paróquia de São Miguel Arcanjo, do Re-
canto das Emas.  Padre Giovani chegou no 
dia 26/2/2000 e foi recebido de braços 
abertos e com muita festa. Com sua visão 
e dons carismáticos, procurou, em primei-
ro lugar, atender aos anseios da comuni-
dade, agilizando as idéias da construção 
da Igreja-edifício, mas juntando com  a da 
Igreja Viva, onde todos pudessem extrava-

sar sua ânsia de buscar Deus.
Padre Giovanni falou à comunidade: “É 

hora de construir! Estamos todos ansiosos 
para construir nossa capela de São Fran-
cisco de Assis. Casa Grande está dando 
passo neste sentido. Isto me lembra quan-
do São Francisco de Assis, diante da cruz 
de São Damião, ouviu ressoar no coração 
uma voz que dizia: “Francisco, reconstrói 
a minha Igreja”. Francisco carregou as 
pedras e reconstruiu uma pequena capela 
que estava em ruínas. Era a Porciúncula, 
hoje muito conhecida e visitada. Mais tar-
de entendeu que o Senhor falava de outra 
Igreja, nem tanto aquela de pedra, mas a 
de Pedras Vivas – Pessoas. Uma Igreja que 
passava por dificuldades, provações. Hoje 
o mesmo Senhor que inspirou São Fran-
cisco a construir a Igreja Viva, nos pede 
também que construamos sua Igreja, a de 
pedra, mas principalmente a Igreja viva. E 
a urgência do “É hora de Construir” vai 
aos poucos se transformando no apelo do 
Papa:” É hora de Evangelizar”. Nenhum 
exclui o outro, mas a maior urgência é 
construir as pedras vivas da nossa Igreja. 
Portanto esteja em nossos lábios: “Vamos 
construir”, mas esteja principalmente em 
nosso coração e em nossos lábios: “É 
HORA DE EVANGELIZAR’!”



CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO
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Em 2001, Deus enviou mais três pesso-
as para formar a pequena equipe de cate-
quistas: eu (Ana Cavalcante), Jéssica, Jeane 
e Tati. Todas nós moradoras do Condomi-
nio das Palmeiras e, em seguida, a Joana. 
A catequese foi crescendo, os grupos au-
mentando, mas não havia a SANTA MIS-
SA. Eu e meu esposo Francisco tentamos 
obter um meio de transporte para levar a 
comunidade até a Capela de Casa Grande, 

mas não foi possível. Veio o tempo da 
Quaresma, eu e meu esposo participamos 
do Retiro Popular com Dom Alberto Tavei-
ra e eu pedi uma graça que foi concedida: 
no dia 20 de Março de 2001 o Padre Ri-
naldo, pároco da Paróquia Santíssima 
Trindade do Gama, entrou em minha casa 
informando que o Sr. Bispo o havia envia-
do para a região de Ponte Alta Norte.

Foi com grande alegria que toda comu-
nidade, junto com o Padre Rinaldo, cele-
brou a primeira Missa na portaria do Con-
domínio das Palmeiras em 31/03/2001 às 
17:00h. As missas continuaram a ser cele-
bradas de quinze em quinze dias na porta-
ria do Condomínio.

Com este incentivo a comunidade enga-
jou-se com mais entusiasmo e em 19 de 
maio houve a primeira coroação de Nossa 
Senhora, preparada com muito carinho 
com a participação de treze crianças. 

por Ana Cavalcante

A coroação de treze crianças em 19/5/2001



COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

10            Fevereiro/2014 Boletim Informativo de Casa Grande

Inauguração e  Benção do 
“puxadinho”

A Capela Sagrada Famí-
lia recebeu uma nova am-
pliação, com a construção 
de uma varanda anexa, 
que está sendo chamada, 
carinhosamente, de “pu-
xadinho”, a qual teve sua 
inauguração por ocasião 
da solenidade do dia dedi-
cado à Sagrada Família. 
Após a Missa Solene, se-
guiu-se a Bênção do local, 
através do Pe. Euclides, 
seguida de um momento 
de confraternização dos 
membros da comunidade presente. A nova 
varanda, com área de 70m², é destinada a 
atividades de lazer, confraternização, au-
las de catecismo, entre outras. 

por Prof. Aquelino e Maria Cândida

Inauguração da varanda da Capela, com as 
bençãos do Padre Euclides.



DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS

Domingos de Lazer recomeçam 30/3
A reforma da chácara para melhor re-

cebê-los ainda não está pronta e, por isto, 
as atividades dos Domingos de Lazer con-
tinuam suspensas. Recomeçaremos no dia 
30 de março, com uma reunião de todos 
os dirigentes, e, no dia 6 de abril com o 
primeiro Domingo de Lazer de 2014. Es-
tou com saudade e conto com a presença 
de todos. 

Convite para crianças, jovens e suas 
famílias  das Capelas da Sagrada Família 
e de N. S. do Carmo

Os Domingos de Lazer apareceram por 
três razões principais: a inexistência de um 
local de esporte e lazer em Casa Grande, 
motivação para as crianças e jovens parti-
ciparem da Catequese e das Missas domi-
nicais e, por último, como antídoto às 
drogas. Inicialmente, só crianças e jovens 
matriculados, na catequese, poderiam par-
ticipar. Depois se estendeu às crianças e 
jovens matriculados na escola e por fim, 
também para as famílias que contribuíam 
para pagar o ônibus que levava crianças e 
jovens para a catequese e, depois, com as 
próprias famílias para as missas das cinco 
e meia. Hoje, não existe mais nenhum 

pré-requisito: os portões estão abertos para 
todos os que quiserem participar. E para 
melhor atendê-lo fizemos uma reforma na 
chácara. Como estamos divulgando nos 
Boletins Informativo a história das três ca-
pelas, gostaria, também, de convidar não 
às crianças e jovens da catequese, mas, 
suas famílias e à comunidade para, men-
salmente, participarem. Os Domingos de 
Lazer acontecem nos primeiros domingos 
de cada mês, das 13 às 18  horas, na chá-
cara 14MA09, do casal Aníbal e Dione. 
Há, no entanto, uma grande dificuldade: a 
distância. Vamos procurar solucioná-la, 
colocando uma ônibus que passaria pelas 
capelas de N. S. do Carmo e da Sagrada 
Família, às 13 horas, fazendo o caminho 
inverso na volta, às 17 ou 18  horas, ou 
horário que o grupo combinar. Já conver-
samos, exaustivamente, o assunto com o 
prof. Aquilino, da Sagrada Família e com 
Dona Ana, da Capela de N. S. do Carmo. 
A única coisa cobrada seria a presença 
constante de uma ou duas catequistas que 
acompanhariam as crianças e os jovens 
tanto na ida quanto, na volta. Em 2013, 
passaram pelos Domingos de Lazer 3.726 
crianças e jovens. Com esta iniciativa es-
peramos que este número duplique. 
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Enquanto a serpente, com sua sagaci-
dade e maldade, conseguiu destruir o que 
era para ser eternamente belo, mas não 
bastou essa trapaça do destino para empa-
nar a beleza do que seria o paraíso, pois 
por ciúme Caim abateu Abel, dando início 
as maldades terrestres.

Quando o professor Aníbal levou até a 
redação do Jornal Cor-
reio do Brasil, a história 
da Casa Grande, lem-
brei   de Tomas Morus 
descrevendo uma ilha 
onde tudo funcionava, 
maravilhosamente bem, 
a quem deu o nome de 
Utopia, onde cada um 
sabia de sua obrigação 
e a cumpria com satis-
fação e felicidade; te-
nho a impressão que naquele dia, vendo a 
esperança de um lugar perfeito, através 
das palavras de Aníbal, cujos olhos brilha-
vam de emoção  e alegria ao ver uma so-
nho sendo realizado, acreditei que teria 
que contar a boa nova, para todos, através 
de matéria  jornalística, publicada naquele 
diário, onde exercia a função de editor 
chefe.

Resolvi  visitar esse    Éden,  mas sem a 
  presença do professor, a fim de não ser 

influenciado; foi muito bom, pois consta-
tei a veracidade das suas informações, e 
que sua vibração tinha razão de ser. Foi 
quando sem solicitação de ninguém fiz 
outra matéria, desta vez mais realista, e a 
nominei como “ O Jardim do Éden”, ima-
ginando a tristeza de Adão, quando o per-
deu, por causa de uma víbora.

Fui a inauguração da 
Igreja, antes mesmo de 
seu término, mas mos-
trava quão imponente 
ela seria, o que aconte-
ceu, tornando-se motivo 
de várias reportagens 
pela imprensa local e 
nacional.
Mas, as víboras pernici-
osas continuam a tentar 
destruir o que é belo, 

possivelmente por inveja, não da beleza 
deles, que não os conhecemos, mas de 
suas almas que vivem em uma penumbra 
que só acabará quando seguirem o seu 
destino final, que não será no Éden.

Os anjos que fazem morada neste local 
aprazível, já tomaram todas as providênci-
as, a fim de que aquele monumento á fé 
cristã volte a ser uma das razões do orgu-
lho dessa comunidade, que tem muito 
mais do que se orgulhar.

OPINIÃO
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A participação do Centro Educacional 
Casa Grande nessa edição do Boletim In-
formativo de fevereiro/2014 tem uma rela-
ção importante com a volta às aulas e as 
perspectivas relacionadas à nova gestão da 
escola, já que a Chapa 2, dos Professores 
Edgard Rogério (Diretor) e Marcelo 
Capucci (Vice Diretor) foi vencedora da 
eleição para Gestão Democrática promo-
vida pelo Governo do Distrito Federal com 
participação da Comunidade Escolar e 
que estará em vigor até 2016.

Chegou a hora da implantação de um 
novo Projeto para essa Instituição Pública 
de Ensino que atende há anos a comuni-
dade escolar do Núcleo Rural Casa Gran-
de. Para isso, além da equipe gestora, no-
vos professores vêm se juntar ao corpo 
docente dessa escola em busca do sucesso 
escolar.

A valorização do conceito ensino- 
aprendizagem já está sendo debatida pe-
los profissionais que aqui atuam para que 
possam realmente promover uma integra-

ção entre os pares envolvidos com os di-
versos segmentos educacionais inseridos 
nesse contexto, a saber: turno matutino - 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensi-
no Fundamental de 9 anos; turno vesperti-
no - Séries Finais do Ensino Fundamental 
de 9 anos e turno noturno - EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) 1° e 2° Segmentos e 
Ensino Médio.

Dessa forma, vale ressaltar que os cor-
pos docente e gestor do CEDCG têm estu-
dado e trabalhado bastante para fomentar 
uma educação que promova a difusão de 
saberes e cidadania, já que muitos estu-
dantes precisam perceber-se nesse contex-
to educacional e social que, a cada ano, 
passa por grandes transformações.

Em suma, busca-se sempre vislumbrar 
melhores condições de aprendizado para 
o alunado atendido, produtividade e qua-
lidade de trabalho para servidores, servi-
doras, professores e professoras, e espera-
se, com isso, contribuir para construção de 
uma comunidade escolar cada vez mais 

NOVA DIREÇÃO DO CEDCG SE APRESENTA
pela Equipe Gestora do CEDCG

EDUCAÇÃO
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consciente de seu papel.
Vale ressaltar que não se pode 

deixar em segundo plano a opor-
tunidade para fortalecer o víncu-
lo educacional do CED Casa 
Grande com esse Boletim Infor-
mativo, que ao longo desse ano 
acolherá produções textuais e 
difundirá pontos de vista e opini-
ões dos nossos alunos e alunas, 
deixando cada vez mais latente 
sua marca de “voz da comunida-
de de Casa Grande”. Feliz 2014 a 
todos!

Comunidade	 reclama	 da	 situação	 das	 estradas	 no	 Monjolo
O vice-diretor do CED de Casa Grande, prof. Capucci, no dia 9/2, nos trouxe a 

triste notícia que muitos dos nossos alunos moradores do Monjolo estão impossibili-
tados de ir à escola por causa das condições da estrada, que não permitem a passa-
gem do ônibus do transporte escolar.

Pedimos, então, ajuda às autoridades constituídas para que se mobilizem e resol-
vam o problema. As crianças não podem ter o seu direito ao ensino obstacularizado 
e, consequentemente, ter o futuro e de toda Nação arruinado por falta da simples 
conservação das vias públicas.

A Associação já oficializou a reclamação e pediu providências cabíveis.
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Procuram-se Boletins de 1990 a 2004
Como a Secretaria da Associação 

não tem a coleção completa dos Bole-
tins do período da construção da Ca-
pela, de 1998 (lançamento da pedra 
fundamental) até sua inauguração, em 
outubro de 2004, pedimos a  quem 
tiver consigo algum exemplar deste 
período que os deixem na Associação, 
por empréstimo. Entre em contato com 
a Associação no 3404-0019. 

Família Coelho promove rifa para 
manter instituições assistenciais

A família Coelho atende às institui-
ções de sua cidade-natal, Virginópolis-
MG, mas, apesar da numerosa família, 
o montante arrecadado não é suficien-
te para as necessidades. Resolvemos 
rifar um faqueiro-relíquia da família, 
que nossos avós ganharam no dia do 
casamento, em 1899. É muito precioso 
por ser de prata maciça, inglesa, e por 
ter mais de cem anos. Faltam apenas 
100 números para serem vendidos. 
Interessados poderão se comunicar 
com o prof. Aníbal (neto do casal) pe-
los fones 9989.1855 e 3434.8569 ou 
e-mail: anibal.rodrigues@terra.com.br.

Proprietários aguar-
dam o fresado de 
asfalto nas ruas

As ruas MA-02, 
MA-04 e MA 08  rece-
beram um nivelamen-
to e uma cobertura de 
asfalto reaproveitado, o fresado retira-
do das obras do “Asfalto Novo” do 
Gama. Proprietários da MA-10 e de-
mais ruas aguardam ansiosamente pela 
mesma recuperação, já que os buracos 
se amontoam e os quebramolas prolife-
ram. Já na rua Juruá, apenas metade da 
via recebeu fresado e os buracos após 
o hotel ainda atrapalham quem por lá 
passa.

Coleta  de lixo seletiva inclui, tam-
bém, a área rural. 

Os caminhões passarão, na quarta-
feira, entre as 9:00 e 11:00 horas para 
a coleta do lixo reciclável. Para maio-
res informações entre no Site do SLU  e 
lá encontrarão todas as informações.

Carne suína: campeã de consumo
A jornalista Mariana Vieira, na Re-

vista “Divirta-se Mais” do Correio Bra-
siliense, de 31/1/14, fez uma belíssima 
reportagem sobre a carne suína, onde 
faz, sobretudo, a apologia e vantagens 
do seu consumo. Entrevistou vários 
produtores do Distrito Federal, entre 
eles, duas mulheres: Carminha Bravo, 
do Trem da Serra, em Sobradinho e 
Juliana Maia dos Produtos Guimarães, 
de Casa Grande. Está aí a prova para 
quem quiser ler e conferir que Casa 
Grande mantém sua vocação rural.

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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A recente transformação do Núcleo 
Rural Vargem da Benção em área para  
projeto de mais de 25 mil unidades habi-
tacionais e a construção do aterro sanitá-
rio na área da Fazenda Guarirobas, nova-
mente mostrou o quanto é frágil a situação 
do produtor rural no DF. O novo temor, 
agora, é que a Granja do Torto tenha sua 
destinação alterada.

A Associação de Criadores do Planalto  
(ACP) mobilizou associados e outras enti-
dades para discutir a situação e defender a 
manutenção da destinação original do 
Parque de Exposições da Granja do Torto. 

Em debate realizado no plenário da 
Câmara Legislativa, os produtores demons-
traram preocupação com rumores de que 
a área teria sua destinação alterada para 
abrigar um novo setor habitacional. O de-
putado Joe Valle destacou a importância 
do Parque de Exposições para o mercado 
rural e defendeu uma solução definitiva 
para a ocupação dos espaços da área. 

De acordo com relatos de vários parti-
cipantes do debate, a gestão do Parque foi 
repassada à ACP em 1989. A cessão foi 

questionada na Justiça e, em 2010, o Tri-
bunal de Contas do DF (TCDF) determi-
nou a retomada da área pelo governo. O 
presidente da Associação, Agnaldo Lélis, 
argumentou que o Parque só "está vivo" 
hoje porque está nas mãos do setor agro-
pecuário, que vem implementando um 
projeto de utilização permanente da áreas, 
"com a ausência total do setor público e 
por meio de parcerias com setor privado".

O diretor comercial da Terracap, Deus-
deth Finotti, disse que o órgão está plane-
jando a melhor maneira de retomar a área, 
cumprindo a determinação do TCDF. 

Questionado pela deputada Elia-
na Pedrosa  sobre a mudança de 
destinação do espaço, Finotti dis-
se que a decisão caberia ao go-
verno. 
O secretário de Agricultura, Lúcio 
Valadão, também negou que o 
governo esteja estudando a trans-
formação da área e explicou que 
a posição do GDF é a de manter 
o diálogo com o setor rural. Uma 
das possibilidades é o modelo de 
Parceria Público-Privada (PPP).
A deputada Liliane Roriz (PRTB) 

afirmou não acreditar na preocupação do 
governo com o setor rural. Para ela, se de-
pender do GDF, a área acabará nas mãos 
de grandes empreiteiras.

Renato Simplício, presidente da FAPE/
DF, cobrou transparência e interesse pú-
blico para resolver a situação. O secretário 
executivo do SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, Daniel Carrara, su-
geriu que o Parque seja transformado num 
espaço multiuso para o agronegócio da 
região.  

PRODUTORES PREOCUPADOS COM GRANJA DO TORTO
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Programa de regular ização das 
propriedades rurais

Produtores rurais do Distrito Federal 
deverão se inscrever, a partir de 29 de ja-
neiro de 2014, no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). O objetivo do programa, lan-
çado em parceria entre o Governo do Dis-
trito Federal e o Ministério do Meio Ambi-
ente é identificar as propriedades a fim de 
facilitar o monitoramento dessas áreas. O 
cadastro também vai beneficiar os produ-
tores que, com o documento em mãos, 
poderão pedir crédito agrícola e fazer 
transferência do terreno. “Hoje, 60% das 
áreas rurais são terra pública e ocupada 
por meio de concessão de uso. O CAR vai 
ajudar no processo de regularização”, 
comentou o Secretário de Agricultura, Dr. 
Lúcio Valadão. “É mais um instrumento 
que cai como uma luva no esforço que 
estamos fazendo para ter um desenvolvi-
mento sustentável”, disse o governador 
Agnelo Queiroz, durante a cerimônia no 
Palácio do Buriti. Ao todo, o governo espe-
ra cadastrar 19 mil produtores. O registro 
é feito pela internet e quem não tiver aces-
so à rede, pode procurar o Instituto Brasí-
lia Ambiental IBRAM) ou a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER-DF). 

fonte: Correio Brasiliense, de 29/1/14, Caderno 
Cidade, pág. 22.

Programa de Aquisição de Alimentos
O Governador Agnelo Queiroz entre-

gou, no dia 7 de fevereiro, em Brazlândia, 
os primeiros cartões bancários aos produ-
tores rurais do Distrito Federal cadastrados 
no Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Na cerimônia, foram distribuídos 
cerca de 320 cartões e, até o fim deste 
mês, deverão ser 653, que garantem aos 

beneficiários receber, diretamente na con-
ta bancária, o valor da produção vendida 
ao governo. “Com essa ação, estamos pos-
sibilitando aos pequenos produtores, ter 
maior competitividade, porque eles rece-
berão o dinheiro mais rápido e também 
poderão gerenciar melhor os recursos” 
explicou Agnelo. De acordo com a Secre-
taria de Agricultura, hoje existem aproxi-
madamente 4 mil agricultores familiares 
no Distrito Federal. Segundo o Secretário 
Lúcio Valadão, até 2011 o PAA garante 
R$500 mil para a compra da produção 
desse segmento que tinha 180 cadastra-
dos. “Agora, cada beneficiário pode ven-
der até R$5,5 mil por ano ao governo e, 
com isso, só em 2013, conseguimos dis-
ponibilizar cerca de R$8, milhões para 
aquisição desses produtos”, completou 
Valadão. Até o fim do ano, o governo quer 
cadastrar 1500 produtores no PAA. “O DF 
já é a unidade da Federação com a maior 
participação de agricultores em programas 
de compras institucionais, que chegam 
30% com o PAA, enquanto a média naci-
onal é de 8%, afirmou o Secretário.

“Esse projeto do cartão bancário e as 
demais ações voltadas para os agricultores 
familiares são de grande importância para 
o nosso desenvolvimento. Hoje, temos 
credibilidade e reconhecimento”, avaliou 
José Célio Bezerra, agricultou do Núcleo 
Alexandre Gusmão, em Brazlândia que 
comercializa morango e outras variedades. 

fonte: Correio Brasiliense de 8/2/14, Caderno 
Cidade, pág. 27.

Consolidação do Núcleo Rural Gatumé 
está em andamento

No último dia 10/2, o administrador de 
Samambaia, Risomar Carvalho, se reuniu 
com chacareiros do Núcleo Rural Gatumé, 
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o homem do campo

Serviço Nacional de Aprendizagem 
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Distrito Federal - CEP 71200-029
(61) 3047-5406 - (61) 3047-5408

para ouvir propostas e demandas. A ideia 
é consolidar ali a Colônia Agrícola Gatu-
mé, com as chácaras devidamente cadas-
tradas, regularizadas e com Plano de Uso 
em conformidade com a preservação am-
biental que requer a Área de Relevante 
Interesse Ecológico Juscelino Kubistchek - 
ARIE JK, onde está situado esse núcleo.

“Achamos que o nome Gatumé se deve 
à família de antigos fazendeiros da região. 
Depois de criado por lei, em 2005, o Par-
que Gatumé nunca recebeu investimento 
governamental e nem sabemos quais são 
seus limites. Aqui nós combatemos in-
cêndios, sofremos com lixos e entulhos 
clandestinos e denunciamos ocupações 
irregulares. A comunidade e a escola da 
Expansão se mobilizam para ajudar a pre-
servar. Não queremos o parcelamento das 
chácaras”, dizem Izabel Costa (73), Valdir 
de Oliveira (63), Mirian Rejane (25), Clair 
José (38) e outros.

Esses ‘chacareiros remanescentes’ cul-
tivam hortifrutigranjeiros, criam peixes e 
outros animais. Têm alguma assistência 
da Emater/DF. Precisam de política ade-

quada e investimentos por parte das se-
cretarias de Agricultura, Meio Ambiente, 
IBRAM e Administração Regional/GDF. 
“Vamos logo fazer uma limpeza e intensi-
ficar a fiscalização pra cima dos ‘sujões’. 
Vou pedir à CEB um orçamento pra ilumi-
nar a estrada principal. Vamos acionar a 
Polícia Ambiental e a Agefis, para comba-
ter ocupações irregulares e atividades pre-
datórias. Colocaremos logo placas de sina-
lização”, disse Risomar Carvalho. Mais 
informações: (61) 3359.9317. 

fonte: repórter Élton Skartazini
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Cursos para profissionais da construção 
civil no Recanto das Emas

O Home Center Castelo Forte voltou a 
promover cursos para profissionais da 
construção civil. Começou pela pintura, 
com demonstração do fabricante Suvinil, 
no sábado 01/02. No outro sábado, 8/2, 
das 9 às 11h, no centro comunitário ao 
lado da loja Castelo Forte Recanto das 
Emas/DF, foi a vez da Colibri Tintas de-
monstrar seus produtos.

“Mostramos a melhor maneira de apli-
car texturas, grafiatos e nosso mais novo 
produto, o Quartzocryl. Ensinamos como 
criar efeitos decorativos com gel envelhe-
cedor e personalizado. A Colibri é uma 
empresa criada no DF em 2001 e sempre 
foi parceira da Castelo Forte”, disse a dire-
tora Maria Luiza.

“Vim convidado pela Castelo Forte. 
Precisamos conhecer os novos produtos e 
nos aperfeiçoar para ganhar clientes”, dis-
se Carlos Fonseca, 43, pintor há 15 anos. 
“Todo dia aparece novidade. O pior na 
profissão é trabalhar com produtos de bai-
xa qualidade ou que a gente não conhe-
ce”, disse Edmilson Medeiros, 51, pintor 
há 20 anos. “Tenho que conhecer os pro-
dutos para orientar os profissionais que 
trabalham comigo”, disse o mestre de obra  
há 20 anos, José Ribeiro, 45.

“A empresa oferece esses cursos aos 
sábados de manhã. No próximo sábado, 
15/02/2014, das 09 às 11h, teremos um 
representante da Vonder para demonstrar 
as ferramentas que fabricam e vocês po-
dem encontrar no Home Center Castelo 
Forte. Participem”, convidou o promotor 
William Couto. Informe-se! Participe!!!

Mais informações: (61) 3334.1011 e 
www.casteloforte.com.br

Distrito Federal  discute a Lei de Partici-
pação Social

O GDF iniciará as discussões do Projeto 
de Lei que institui o Sistema de Participa-
ção Social - SIPAS. Encontros nas adminis-
trações regionais estão sendo realizados e 
o processo inicial, que envolve todas as 
Regiões Administrativas, culminará no dia 
11/03/2014, no Museu da República.

“Nas plenárias construímos a minuta da 
Lei de Participação Social no DF. Essa lei 
rege a participação e controle social por 
meio de conselhos, sindicatos, associa-
ções e demais meios de organização soci-
al. Visa disciplinar a interação entre Go-
verno e Sociedade para fortalecer a De-
mocracia e evoluir o Estado”, disse Pedro 
César Batista, gerente da Coordenadoria 
de Articulação e Participação Social da 
Secretaria de Governo/GDF.

Mais informações: (61) 3961-1511 ou 
pelo email:
 nucleodeconselhos.segov@gmail.com

por Élton Skartazini

GRUPO MENSAL DE HIPERTENSOS E 
DIABÉTICOS NO PSF/CG

A Equipe do PSF Núcleo Rural Casa 
Grande convida a todos moradores da 
região a participar do grupo mensal de 
hipertensos e diabéticos. Nas reuniões 
abordamos os cuidados que devemos ter 
com alimentação, hábitos de vida e práti-
ca de exercícios físicos. Há orientações 
sobre o funcionamento do nosso corpo; 
renovação e atualização do receituário 
crônico e muita troca de experiência. Va-
mos combater a HIPERTENSÃO ARTERIAL 
e o DIABETES MELLITUS.

Procure a unidade de saúde para agen-
dar sua vaga. 3404-3846
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• 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

INFORMES

TELEFONES ÚTEIS
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RIR É O MELHOR REMÉDIO
O cara, finalmente compra um carro esportivo e vai testar a potência do 
motor. Na rodovia resolve ver até qual velocidade consegue chegar. Chega 

aos 120km/h, 130km/h,  até 150km/h. Eis que ele escuta uma sirene da polícia 
e acelera ainda mais: 160km/h, 180km/h até 200km/h. Vendo que o policial não 
desiste da perseguição, o rapaz para o carro. 

O policial, aborrecido, desce da viatura:
- Olha, estou no fim do expediente, com raiva do meu superior, esqueci a 

caneta... Mas se  você me der uma boa desculpa, eu deixo você ir sem a multa.
 Sem pensar duas vezes, o cara responde:
   - Sabe o que é, seu guarda: é que a minha mulher fugiu de casa com um 

policial e quando escutei a sirene, pensei que era ele tentando devolver 
aquela praga!


