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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

SENAR NA 
AGROBRASÍLIA

DOMINGOS DE LAZER:
FAZER O BEM A TODOS
E O MAL A NINGUÉM

ESCOLA PROMOVE 
HORA DA 

CIDADANIA
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Associação e Expectativas

Diz-se, e acredito, que a expectativa move o mundo. Se 
positiva, move pessoas, famílias, empresas, sociedades, 
nações para o alto, em espiral positiva e resultados super-
postos com um fim exitoso. Se negativa, tende a roubar 
ideais, criar discórdias, mudanças de rumos e, em muitos 
casos, insucessos.

Somos de opinião que as expectativas devem ser frutos de pensamentos 
construídos com base em princípios de evolução consciente e, considerando 
que o pensamento é a alavanca primária que desencadeia as ações, o pen-
samento positivo é mola propulsora de expectativas positivas e, por exten-
são, de desenvolvimento. Assim, mantermos o foco é condição básica para o 
sucesso da Associação em suas pretensões.

 

A APRNCG – Associação dos Proprietários e Produtores do Núcleo Rural 
Casa Grande tem como expectativa primeira a construção de um Setor Rural 
de excelência, onde se possa produzir, morar, desenvolver atividades profis-
sionais, curtir uma vida mais amena, sem as atribulações da vida urbana. 
Para tanto, mantém sempre uma pauta de reivindicações junto ao Governo, 
conforme consta no Boletim de Dezembro/13, no sentido de melhorias de 
vias, de escolas, coleta de lixos, comunicações, saúde, etc., nem sempre 
atendidas a contento, mas permanente em seus propósitos.

Estamos em ano eleitoral. 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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ESPECIAL: DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS
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O projeto “Domingos de Lazer” é uma 
iniciativa do Prof. Aníbal Rodrigues Coe-
lho, eterno defensor de toda a área rural, 
que visa levar às crianças, jovens e famíli-
as de todo o Núcleo Rural Casa Grande 
uma opção de lazer e diversões sadias, 
uma vez por mês.

O projeto é bancado com recursos do 
próprio professor Aníbal e doações, que 
viabilizam a realização do evento, que 
conta com jogos e brincadeiras, distribui-
ção de brindes, lanche comunitário e pa-
lestras educativas. Tudo nos moldes da 
educação idealizada por Dom Bosco, que  
se inspira no teatro, na brincadeira e na 
arte em suas várias manifestações.

O encontro mensal ocorre na chácara 
do Professor Aníbal, que recentemente 
concluiu uma grande reforma para melhor 
atender às crianças, jovens e suas famílias. 
O local dispõe de extensa área verde,  
com brinquedos, piscina e área coberta 
com todo equipamento para a preparação 
de lanches.

Para garantir que todo mês aconteça um 
evento tão benéfico à comunidade, o pro-
fessor Aníbal conta com a colaboração de 
patrocinadores, parceiros, voluntários e 
até mesmo de autoridades políticas.

A divisão de tarefas para que o projeto 
possa acontecer sem sobressaltos inicial-
mente sugerida (mas que pode ser altera-
da, conforme colaboração de todos) é a 
seguinte: 

Patrocinadores: ficam responsáveis por 
fornecer os comes e bebes e as diversões.  
O casal Francisco e Jôsi garantem as frutas 
para os sucos e para serem  distribuídas; 
Mario e Mieko, os pães. Ricardo e Lore-
lei:, os picolés. Para estes três, a necessi-

dade é de, em média, de 200 nos domin-
gos comuns e 500 nos especiais. Nas di-
versões, o Márcio da Ave Branca e sua 
esposa, trazem o pônei, nos domingos 
especiais.

A mobilização e divulgação fica a cargo 
de outros colaboradores: o prof. Edgard e 
Capucci realiza a mobilização na Escola, 
através de avisos, fazendo matérias e dis-
tribuindo os Boletins Informativos para as 
crianças. Vicente e Monica garantem parte 
dos recursos financeiros para viabilizar a 
confecção dos Boletins e banners, en-
quanto Clis e Célia cuidam da diagrama-
ção mensal dos Boletins.

Uma das novidades instituídas para 
2014 foi o “Concurso de Perguntas, Res-
postas e Prêmios”. Os participantes do 
Domingos de Lazer respondem a pergun-
tas sobre a copa, olimpíadas e sobre a 
história de Casa Grande. As perguntas são 
elaboradas por Camila Feijoo (Copa e as 
Olimpíadas) e pelo Prof. Aníbal R. Coelho 

NOVA DINÂMICA EM 2014



(sobre Historia de Casa Grande e constru-
ção das três capelas). A secretária da 
APNRCG, Cintia, recebe e controla os e-
mails recebidos com as respostas. Francis-
co Glauco e Iza são responsáveis pela 
compra dos prêmios. O julgamento das 
respostas é realizado por Domingos Tamer 
e Sheila e pelos demais colaboradores 
(Camila, Cintia e Prof. Aníbal).

Além dos patrocinadores, o evento con-
ta com grande ajuda dos parceiros, como 
o grupo de jovens JOCUM, que cuidam do 
som, do registro, das fotos, da vigilância  
das camas elásticas e animação..

  A equipe de voluntários, constituída 
em sua grande maioria por pessoas da 
própria comunidade, coloca as mãos na 
massa para garantir a alegria de todos. 
Rosangela é a Líder Geral dos Voluntários. 
O caseiro Joca e o colega Wilson Coelho 
têm o cargo de factotum, ou, em bom 
português, pau para toda a obra: com eles 
não há tempo ruim e tudo é feito com 
muito carinho. Contam ainda com a ajuda 
do Marcelo, que cuida da rede elétrica.

 O atendimento também é responsabili-
dade dos voluntários: Maria. do Carmo, 

Binha do JOCUM e o filho da Ana No-
gueira fazem o registro dos usuários na 
entrada. 

 Nos comes e bebes, uma super equipe 
trabalha incansavelmente: Conceição é a 
líder da cozinha. Marlene chefia o algo-
dão doce e Romilda comanda o crepe. O 
cachorro quente fica sob a batuta da Maria 
do Ivo. Rita e Adeila ajudam na cozinha e 
Dona Nivalda cuida dos bolos das come-
morações. Tudo pronto, a distribuição dos 
quitutes é tarefa de Suênia e Vera, e Dario 
e Martinho distribuem melancia e frutas 
da época.

 E, se o Domingo é de lazer, não podem 
faltar brinquedos e diversões sadias. O dr. 
Paulo Castanheira é o nosso Líder Geral da 
animação da criançada. Quem chega tem 
a oportunidade de brincar na cama elásti-
ca, piscina, espirobol, nos balanços e gan-
gorras, jogar voleibol e futebol de campo, 
pingue-pongue e totó (futebol de mesa). 
Em cada brinquedo há um voluntário do 
JOCUM responsável por organizar e ga-
rantir a animação.

Sabendo que o lema de Casa Grande é 
“quem não se comunica, se estrumbica”, 

ESPECIAL: DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS
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não pode faltar a documenta-
ção. Hernani é o Líder da do-
cumentação fotográfica, tendo 
na equipe o amigo Luiz Carlos e 
a esposa e jovens do JOCUM.

Cultura, religião e espirituali-
dade são parte fundamental dos 
Domigos de Lazer. A compa-
nheira Aucidete cuida da orga-
nização do cantinho da leitura e 
está precisando de ajuda para 
confeccionar o mural dos Do-
mingos de Lazer. Prof. Aníbal e 
Da. Dione e Aluízio cuidam do 
terço nos sábados que antecedem 
o evento. 

Para finalizar, autoridades e 
políticos se comprometeram a 
auxiliar: Luciano (namorado da 
Marina) que liderou a reforma 
da chácara de Nilo Cerqueira, 
se comprometeu a arranjar o 
ônibus para trazer as crianças 
da Capela N. S. do Carmo e da 
Sagrada Família. O Deputado 
Washington Mesquita, que as-
sinou a ficha do projeto "Sou 

desse Time" e disse, em público, 
que participaria com sempre 
que possível. Contamos ainda 

com Dra. Patrícia Melo, do BRB 
que prometeu ajudar na divulgação. 

ESPECIAL: DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS

6            Abril/2014 Boletim Informativo de Casa Grande

Dep. Washington 
Mesquita e a filiação 
ao projeto “Sou desse 
Time”

O início dos Domingos de Lazer será 
no dia 04 de maio de 2014 com o terço 
dos aniversariantes, na véspera, no dia 
03.05, às 18 horas.

O horário dos Domingos de Lazer 
será das 13 às 18 horas.

Por consenso, não haverá mais almo-
ço para os voluntários, que deverão 
chegar uma hora antes, para organizar 
as tarefas, responsabilidades e os com-
promissos.

A casa do prof. Aníbal e Dione ficará 
fechada durante os eventos e todas as 
atividades serão realizadas, nas áreas 
externas, incluindo cozinha, copa e dis-
pensa.

Quando um compromisso assumido 
não puder ser cumprido, arranjar al-
guém que o substitua ou avisar, com 
antecedência, para que a direção provi-
dencie uma substituição.

Os louros e as vitórias serão credita-
dos sempre a todos, individualmente. Os 
fracassos, porém, ao prof. Anibal que 
não foi capaz de os prever e evitá-los.

Lembremos, que com esta dinâmica, 
Dom Bosco, o maior santo do século 
XIX, revolucionou a Itália e o mundo e 
nós, utilizando seu método, Casa Gran-
de.

Lembremos ainda das palavras de 
Nosso Senhor Jesus Cristo:   “tudo o que 
fizerdes a um desses pequeninos é a 
MIM que o fazeis” Luc -18-15 e outras.

Os lemas que nos devem nortear, nes-
te ano, são: “Um por todos; todos por 
um” e   “fazer bem a todos, mal, a nin-
guém”

A maior recompensa que esperamos 
receber é: o sorriso de uma criança e a 
felicidade de um jovem.

AVISOS IMPORTANTES!

http://n.s.do/
http://n.s.do/
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Concurso	 n.	 02
Prêmio:	 um	 MP3

a) Perguntas sobre a COPA 
1) Em quais estádios e em quais cidades haverá jogos na Copa do Mundo de Fu-

tebol de 2014 que se realizará no Brasil?
2) O antigo Estádio Mané Garrincha foi transformado no Estádio Nacional de 

Brasília se tornando um dos mais imponentes e o segundo maior estádio do Brasil. 
Qual a capacidade do Estádio Nacional de Brasília?

3) Quais os nome dos técnicos que dirigiram a seleção Brasileira nas copas de 
1994, 1998, 2002, 2006, 2010)?

b) Pergunta sobre a História de Casa Grande: Qual foi o primeiro Presidente da 
Associação dos Proprietários e Produtores do Núcleo Rural Casa Grande?

c)  Pergunta sobre as Capelas: Quem é o padroeiro de Casa Grande e de que 
maneira e em que ano ele foi escolhido como padroeiro?

Lembre-se: entregue suas respostas, com nome completo e endereço até o dia 
que antecede o Domingo de Lazer e não deixe de comparecer: quem não estiver 
presente, perde o direito ao prêmio!

Só um lembrete do Quintana ... 
A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê, já passaram-se 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado.
Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. 
Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho, a casca dourada e inútil das 
horas. Desta forma, eu digo: 
 Não deixe de fazer algo que gosta, devido à falta de tempo, pois a única falta que 

terá, será desse tempo que infelizmente não voltará mais. 
Colaboração da Sueli de França Gusmão - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO - 

GAE - Eletronorte
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A Construção de um sonho 
Pelo eng. Marcelo Galimberti Nunes, construtor da 

Capela de São Francisco de Assis, de Casa Grande 

Há dois anos, (artigo publicado no Boletim 
Informativo n. 1, Ano XXIV janeiro de 2004) 
mais precisamente em outubro de 2001, o 
Padre Giovani me convidou a iniciar a 
obra de uma igreja, localizada no Núcleo 
Rural Casa Grande, lugar que eu até então 
desconhecia. Seria a construção de minha 
oitava igreja católica, a Capela de São 
Francisco de Assis.

Chegamos ao local, um monte que faz 
parte de um relevo diferente de tudo que 
já tinha visto no Distrito Federal. De posse 
de alguns rascunhos a lápis, elaborados 
pela Noemi, do que seria o futuro projeto 
arquitetônico, começamos a “locar” a 
obra com algumas pedras e medidas a 
passo. Na semana seguinte, conseguimos 
um trator de esteira da Administração Re-
gional do Recanto das Emas. Não tínha-
mos o levantamento topográfico e come-
cei a instruir o operador a efetuar alguns 
cortes no terreno, formando um platô, 
onde instalamos nosso canteiro e a obra 
em si. A terraplenagem durou vários dias, 
pois o trator não tinha força suficiente para 
cortar o terreno duro, composto de pedras. 
Após algumas quebras no trator e medindo 
de um lado e de outro, definimos o platô 
original da obra. O primeiro desafio estava 

concluído. 
No dia 03 de dezembro de 2001, assi-

namos o primeiro contrato, o de execução 
das fundações, incluindo tubulões, bloco, 
cintas, baldrames e contrapiso.  Depois de 
tudo acertado, ficou faltando um detalhe: 
água para preparar o concreto. Com isto, 
descobri a união de uma Comunidade, 
liderada pelo prof. Anibal. Imediatamente, 
o Silvano colocou a nossa disposição um 
tanque pipa, puxado pelo trator. O Nonato 
cedeu a água de seu poço, o Vicente for-
neceu o material e executamos a tubula-
ção com mangueiras até a obra, cerca de 
400 metros de distância.  Concluímos esta 
etapa, após duro trabalho de escavação 
dos tubulões na pedra e trabalhando, in-
clusive à noite, na execução da compac-
tação do aterro e do contrapiso, para a 
celebração da primeira Missa no final da-
quele mês. 

A Comunidade se mostrou empolgada, 
pois percebia a olhos vistos, a concretiza-
ção de um sonho de longos anos. No final 
de janeiro de 2002, após várias reuniões 
com o prof. Aníbal e o Vicente, assinamos 
o contrato para execução da estrutura, 
pilares, viga, lajes e alvenaria. Esta foi a 
etapa mais dura, pois iniciamos em feve-
reiro de 2002 e concluímos somente em 
março de 2003. A falta de recursos foi o 
fator determinante do atraso, Tínhamos 
que reaproveitar a pouca madeira 

COMUNIDADE
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existente. Os operários e a comunidade 
pareciam desanimados. 

No final do ano de 2002, tivemos uma 
reunião na casa do Paulo Roberto, que foi 
marcante. A partir desse momento, o Paulo 
Roberto assumiu o controle financeiro, o 
prof. Aníbal e o Sr. Arlindo ficaram encar-
regados de angariar recursos com promo-
ções, rifas, almoços, etc., e o Vicente as-
sumiu o compromisso de fornecer o mate-
rial necessário. O que parecia sinais de 
uma obra abandonada, se transformou ao 
longo de 2003, em um verdadeiro canteiro 
de obra, com a conclusão da estrutura e 
da alvenaria, da execução das instalações, 
da estrutura metálica da cobertura e da 
torre, do rebouco interno e externo, fabri-
cação e colocação das portas e janelas, 
dos pilares e balaústres da torre, da mesa 
do altar, dos púlpitos, dos banheiros, en-
fim, vários serviços até chegar ao estágio 
atual presenciado por todos. 

Ao longo deste tempo, os detalhes dos 
projetos de arquitetura foram rigorosamen-
te respeitados. Foram inúmeras as reuniões 
entre dois gaúchos, eu e Paulo Roberto, 
que não eram para tomarmos chimarrão, 
mas, sim, para discutir os pequenos deta-
lhes da obra, como as molduras da facha-

da, dos pilares trabalhados, as canaletas 
de águas pluviais, os banheiros. Tudo foi 
planejado e discutido antes do início, 
permitindo uma economia nos materiais 
aplicados.

Finalmente, chegamos ao final de 2003, 
de alma lavada, de orgulho da missão até 
aqui cumprida. Os desafios que passamos, 
as dificuldades enfrentadas, hoje são ape-
nas lembranças. O reconhecimento veio 
em dois fatos, primeiro o prestígio da 1ª. 
Festa de São Francisco de Assis, em 04 de 
outubro de 2003, com a presença de Dom 
José Freire Falcão, do Governador Joaquim 
Roriz e inúmeras personalidades. O se-
gundo com a publicação da foto da igreja 
no Correio Braziliense, no dia 02 de de-
zembro de 2003, o que promoveu uma 
verdadeira procissão de centenas de pes-
soas para conhecerem a igreja.

Hoje, juntamente com o Padre Giovani, 
com a Comissão de Obras, com a Comu-
nidade de Casa Grande e com toda minha 
equipe, tenho orgulho de ter sido o enge-
nheiro escolhido por São Francisco de As-
sis, para executar esta obra, que já é mar-
ço na arquitetura e engenharia do Distrito 
Federal.  

COMUNIDADE
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Em 2001, muitas graças foram alcança-
das: 18  crianças fizeram sua primeira   co-
munhão e 7 delas receberam o Santo Ba-
tismo. Isso é muito gratificante pois sabe-
mos o valor e a importância dos Sacra-
mentos.

Também os adultos eram catequizados  
e no dia 12 de dezembro de 2001 eles 
receberam Jesus Eucarístico pela a primei-
ra vez, entre estes, duas com idade de 60 
anos; está aí o exemplo que nunca é tarde.

Como prova do amor de Deus e os fru-
tos do Espirito Santo, a Cida, Claudia, Jea-
ne são hoje as colunas fortíssimas da Ca-
pela N. S. do Carmo. Isso é gratificante.

No ano de 2002 foi marcado por gran-
des conquistas, em março houve a come-
moração de 1 ano da comunidade Nossa 
Senhora do Carmo com um grande 
bolo.(foto)

A catequese continua aos sábados às 
14h e a Catequese de Adultos, todos os 
domingos às 7:30 da manhã. Em seguida, 
temos a Santa Missa às nove da manhã. 
Sintam-se convidados! 

por Ana Cavalcante

No dia 24 de dezembro de 
2001, doze adultos fizeram 
sua primeira comunhão. 
Foi um dia marcante na 
vida destas pessoas.

COMUNIDADE
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DEZ MANDAMENTOS PARA A 
FELICIDADE NA FAMÍLIA

(Fonte: Pastoral da Família da CNBB)
1.Tenha fé e viva a Palavra de Deus, 

amando o próximo como a si mesmo...
2.Ame-se, confie em si mesmo, em sua 

família e ajude a criar um ambiente de amor 
e paz ao seu redor...

3.Reserve momentos para brincar e se 
divertir com sua família, pois a criança 
aprende brincando e a diversão aproxima as 
pessoas...

4.Eduque seu filho através da conversa, 
do carinho e apoio e tome cuidado; quem 
bate para ensinar está ensinando a bater...

5.Participe com sua família da vida da 
comunidade, evitando as más companhias e 
diversões que incentivem a violência...

6.Procure resolver os problemas com 
calma e aprenda com as situações difíceis, 
buscando em tudo o seu lado positivo...

7.Partilhe seus sentimentos com sinceri-
dade, dizendo o que você pensa e ouvindo 
o que os outros têm para dizer...

8.Respeite as pessoas que pensam dife-
rente de você, pois as diferenças são verda-
deira riqueza para cada um e para o grupo...

9.Dê bons exemplos, pois a melhor pala-
vra é o nosso jeito de ser...

10. Peças desculpas quando ofender al-
guém e perdoe de coração quando se sentir 
ofendido, pois o perdão é o maior gesto de 
amor que podemos demonstrar...                                                            

por Prof. Aquelino e Maria Cândida

Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora dos Cristãos

Festa da Padroeira

Tema Geral: “Mãe Auxiliadora, 
abençoai nossa Paróquia Missionária”

 
Nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de 

maio será comemorada a Festa da 
Padroeira, com uma vasta programação, 
constando de Missas todos os dias, 
barraquinhas para venda de comidas 
diversas e shows. 

Endereço: EQ 26/29 Setor Oeste - 
Gama – Telefone: 3484-5757
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10 anos sem SILVANO
Em janeiro de 2004 fale-
cia, após dois anos de 
duros sofrimentos, cristã-
mente supor tados , o 
companheiro SILVANO 

MARIA RAMOS.
Antes de ir embora para sempre, a 

pedido do professor Anibal Rodrigues 
Coelho, seus filhos, Teo e Suelen, per-
mitiram que seu corpo fizesse uma 
visita a Capela de São Francisco de 
Assis, de Casa Grande, que ele tanto 
amou e ajudou a construir, fazendo 
parte da Comissão de construção. A 
Comunidade local se fez presente. 
Mais de cem pessoas vieram dar o 
adeus sentido a Silvano. As despedidas 
foram calorosas e profundamente sen-
tidas. Rezamos o Terço, cantamos mui-
to e aplaudimo-lo, como herói comu-
nitário, como uma pessoa digna de ser 
imitada.

Com esta reportagem queremos tri-
butar nossa homenagem sentida e pe-
rene ao companheiro e amigo. Prof. 
Anibal Rodrigues Coelho.

Urbanização das áreas 
verdes do Gama

A Administração Regio-
nal do Gama criou um pro-
jeto urbanístico para dar 
vida nova às áreas verdes 
da cidade. Recentemente, 
entregou aos moradores da 
quadra 07, conjunto E, do 
Setor Sul, a primeira calça-
da ecológica construída em 
blocos de concreto, que 

servirá de modelo para todo o setor. 
Construído em blocos de concreto 

sextavados, o passeio de 700 m²  é eco-
logicamente correto, porque permite a 
infiltração da água da chuva no solo, 
evitando alagamentos. A obra de pa-
vimentação durou três meses e custou 
R$ 65 mil.

Agradecimento pela visita do Colégio 
CRESÇA em Casa Grande

Queremos aqui, não só nosso con-
tentamento em tê-los recebido, como 
também, como professor e orientador 
educacional, com mais de quarenta 
anos de vivência, e, sobretudo, como 
“guarda e responsável oficial de nossa 
neta - Ana Beatriz -, nosso encanta-
mento, pela disciplina e educação das 
crianças e dizê-los que, não só, não 
nos arrependemos de tê-los recebidos,  
mas, antes, ficamos  totalmente cons-
cientes e realizados da decisão tomada 
de levá-la para este ambiente, pedago-
gicamente certo, apropriado e reco-
mendado, pelos psicólogos, para ela.

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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O papel do índio na formação do Brasil  
Eis que aportam os primeiros desbrava-

dores numa linda praia e ficam observan-
do a beleza verdejante do lugar, de repen-
te surgem por entre os coqueirais homens, 
mulheres e crianças nuas, após ficarem de 
longe a se contemplar decidem se apro-
ximar uns dos outros e manter contato.

Logo percebem que os habitantes da 
nova terra são seres puros e curiosos, ini-
cia-se de imediato as barganhas, ouro por 
bugigangas, liberdade por trabalho escra-
vo, mortes de todo uma tribo por causa de 
um simples resfriado.

Tem início o vai e vem nas terras onde 
tudo que se planta nasce. Madeiras, aves, 
sementes, animais de toda espécie: a ex-
ploração era permanente e permitida, tudo 
para o sustento da Coroa Portuguesa. Tri-
bos, etnias, costumes são exterminadas e 
cada vez mais os desbravadores avançam 
florestas adentro para descobrirem os se-
gredos e riquezas desta nova Terra.

E das terras do além-mar chegam todo 
tipo de gente para povoar a nova Terra. O 
convívio de portugueses com índios traz 
para ambos muitas descobertas. Em espe-
cial nos hábitos como tomar banho todo 
dia, o consumo de produtos derivados da 

mandioca, do milho, coisa 
que os portugueses não co-
nheciam. 

Quanto aos índios reluta-
ram para não se tornarem escra-
vos da coroa portuguesa, eles plantavam e 
colhiam apenas o quer lhes era necessário 
para sobrevivência, viviam da terra e ama-
vam a vida tranquila que levavam, nasce-
ram para ser livre e quem nasceu para ser 
livre não se dobra a escravidão, foi em vão 
tentar escravizá-los.

Portugal enriqueceu, os exploradores 
hoje são outros, os índios se informatiza-
ram, tem cotas em universidades, alguns 
são políticos, mas uma pergunta permane-
ce: será que foi da mistura dos europeus 
com índios que surgiu esse povo hospita-
leiro que é o povo brasileiro? 

3448-9412

CANTINHO DA ALCIDETE

Palavras de origem indígena
Ipiranga: água vermelha - Tupi: 

grande líder. - Iguatemi: rio ondulante - 
Indiara: virgem Maria - Tamara: Filha 
do deus sol - Tucupi: Tempero  e molho 
de cor amarelada extraído da mandio-
ca brava. - Jaci: Lua - Ibirapuera: um 
lugar que foi mato.

“Que a nossa mensagem seja antes de tudo o Amor”
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Com o apoio da APNRCG a escola tem 
realizado eventos interessantes para parti-
cipação e incremento de ações pedagógi-
cas que beneficiam toda a comunidade 
escolar do CED CASA GRANDE.

Nesse primeiro bimestre, que se encerra 
no dia 22 de abril, já realizamos audiênci-
as com os estudantes, servidores e profes-
sores do turno noturno para discussão, 
avaliação e re-elaboração do Regimento 
Interno Escolar. Esse debate foi importan-
tíssimo no intuito de reafirmar as boas 
normas de convivência, ensino e 
aprendizagem nutridos por nossa institui-
ção. Discussão que também foi realizada 
junto aos adolescentes do turno vesperti-
no, que estão inseridos nas Séries Finais 
do Ensino Fundamental.

Essas ações têm sido viabilizadas pela 
boa vontade do Sr. Paulo, do Sr. Aníbal e 
da própria Cíntia, secretaria da Associação 
e que muito gentilmente tem agendado o 
uso das dependências do salão para ativi-
dades escolares. Realmente é uma ajuda e 

tanto para formação do nosso alunado. 
Obrigado!

HORA DA CIDADANIA
As crianças do turno matutino, estudan-

tes das Séries Inicias do Ensino Fundamen-
tal, também têm usufruído desse importan-
te espaço de ensino aprendizagem já que 
muitas temáticas e apresentações estão 
sendo abordadas e discutidas dentro dos 
eventos que são realizados, a saber:

•10/3 Dia da Poesia e homenagem a 
Vinícius de Moraes;

•25/3 Dia Internacional da Água e Dia 
do Circo;

•15/4 Páscoa, Dia do Índio, Aniversário 
de Brasília e Tiradentes.

A Hora da Cidadania conta com a par-
ticipação de membros da Direção apre-
sentando os temas abordados com curio-
sidades, datas comemorativas e até conte-
údos relacionados. Professoras preparam 
suas turmas com ensaios para apresenta-
ções e desdobramentos dos assuntos em 

ATIVIDADES DO CED CG NO PRIMEIRO BIMESTRE
pela Equipe Gestora do CEDCG

EDUCAÇÃO
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sala de aula. Estudantes se apresentam, 
ensinam, aprendem e se divertem em bus-
ca da formação de um ser humano crítico 
e participativo em seu contexto social.

Nos próximos BI APNR CG pretende-
mos incrementar as informações com 
eventos realizados nos outros turnos e 
modalidades ofertadas por nossa escola. 
Assim, com a participação de toda a co-
munidade escolar conse-
guiremos edificar o conhe-
cimento de nossos educan-
dos.

XINGU
Nossa Professora/Coor-

denadora Rosemary Medei-
ros está indo ao Parque Na-
cional do Xingu para reali-
zar um trabalho voluntário 
e levar "presentes" de nossa 
comunidade escolar para 
os índios que lá vivem. 
Nossos alunos levaram bi-
lhetes para casa solicitando 

a doação de brinquedos usados e sabo-
netes. Esse pedido foi prontamente atendi-
do por suas famílias que entendem a im-
portância da Cultura Indígena do Brasil, e 
que essa está sendo enaltecida no apren-
dizado das crianças por meio desse Proje-
to chamado Páscoa Solidária e outras 
ações interdisciplinares.
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NOTÍCIAS DA ÁREA RURAL

O Núcleo Rural Monjolo, entre o Gama 
e o  Recanto das Emas, irá ganhar uma 
nova ponte sobre o córrego que dá nome 
à região. É uma  reivindicação  antiga  da 
comunidade local, que atualmente de-
pende de uma passagem precária em ma-
deira para fazer a travessia.

O valor da licitação para a construir a 
nova ponte é de R$494.038,57, e a previ-
são para conclusão  fica em  120 dias. A 
nova ponte, que beneficiará cerca de mil 
famílias, será construída em concreto e 
terá 11 metros de comprimento por 9 de 
largura, com duas vias.

Aproximadamente 130 pessoas estive-
ram presentes no lançamento da obra, no 
começo da semana, entre chacareiros e 
autoridades. O representante da comuni-
dade, Joaquim Campos, presidente da 
Associação dos Assentados do Núcleo 
Rural Monjolo, ressalta a importância des-
sa iniciativa do Governo do Distrito Fede-
ral. "Todo mundo aqui está muito feliz. 
Essa ponte é muito aguardada e vai solu-
cionar muitos dos nossos problemas."

A moradora Maria José 
Campos também esteve 
lá para acompanhar o 
início das obras. "É uma 
benção de Deus. O go-
verno está cumprindo a 
promessa que fez", des-
tacou.
De acordo com o secre-
tário de Obras, David de 
Matos, o GDF vem rea-
lizando a reconstrução 
de diversas pontes em 
áreas rurais do Distrito 
Federal, com o objetivo 

de dar mais conforto e segurança aos mo-
radores dessas localidades. 

fonte e foto: ASCOM Adm. Gama RA II, com 
informações da Secretaria de Obras

CÓRREGO MONJOLO GANHARÁ NOVA PONTE

Inaugurada a ponte Laje da Jiboia 
em Samambaia

Foi inaugurada no dia 13 de abril a 
ponte sobre o  Córrego Adventista, na 
vicinal que liga a BR 060, quilômetro 
11, à DF 180, passando pela área rural 
de Samambaia. Essa obra, que custou 
aproximadamente R$ 300 mil ao GDF, 
beneficia em torno de três mil morado-
res dos núcleos rurais Laje da Jiboia, 
Buriti  Tição, Engenho das Lajes, Areal e 
do Acampamento Santarém, bem 
como os frequentadores do Centro  
Adventista de Treinamento e Recreação 
Clayton Ross - CATRE.

fonte: Repórter: Élton Skartazini - Adm. 
Samambaia
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

A Agrobrasília  está marcada para acon-
tecer de 13 a 17 de maio. As pessoas que 
visitarem a Agrobrasília, Feira Internacio-
nal dos Cerrados, terão, entre outras atra-
ções, a oportunidade de visitar o estande 
do Sistema FAPE-DF/SENAR-DF, com 400 
metros quadrados, que terá oficinas sobre 
filetagem de peixes, corte de suínos, expo-
sição de uma colmeia pelo Sindicato dos 
Apicultores, entre outras.

Também poderão conhecer o tanque 
que terá 12 mil litros, construído pelos 
alunos do curso e as outras das atrações 
do estande, utilizando a Tecnologia Alter-
nativa em Ferro, Solo, Cimento, aplicada 
ao curso de piscicultura integrada, ofere-
cido pelo SENAR-DF. Segundo o Instrutor 
do curso,  Arnaldo Ribeiro, o equipamento 
vai permitir a criação de peixes e o apro-
veitamento da mesma água como bioferti-
lizante para as plantações.

Além do tanque será apresentado aos 
visitantes o Painel Solar que tem como 
objetivo elevar a temperatura no tanque de 
peixes. “O Painel Solar foi uma demanda 

solicitada pelos pequenos produtores para 
aquecer a água do tanque de peixes, pois 
a temperatura tem que estar entre 23°C e 
29°C. Neste período do ano, no DF, a 
temperatura cai muito e, por isso, os pro-
dutores precisaram aquecer o tanque e 
criamos, então, este Painel Solar feito a 
partir de garrafas pet e caixas de leite”, 
explica o instrutor.

Esta será a sétima edição da Agrobrasí-
lia que deverá ter, aproximadamente, 400 
expositores e tem como expectativa de 
negócios R$ 700 milhões. São esperadas 
que passem cerca de 80 mil pessoas pela 
feira. Além das empresas de máquinas, 
equipamentos e insumos agrícolas, a feira 
terá, também, o Espaço de Valorização da 
Agricultura Familiar, rodada de negócios, 
seminários e outras atrações. 

A Agrobrasília 2014 será lançada ofici-
almente como um evento internacional e a 
cada ano homenageará um país. Este ano 
o homenageado será o Japão. 

fonte: SENAR/DF

SENAR-DF PARTICIPA DA AGROBRASÍLIA

Formando e Promovendo
o homem do campo

Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Administração Regional do 

Distrito Federal 
SIA TRECHO 2 LOTE 1.630 - Setor de 

Indústrias e Abastecimento
Distrito Federal - CEP 71200-029
(61) 3047-5406 - (61) 3047-5408

Boletim Informativo de Casa Grande Abril/2014            17



Para comemoramos a Páscoa nós, da 
escola CRESÇA, passamos um dia muito 
divertido, repleto de brincadeiras e jogos. 
Os lanches e almoço também agradaram a 
todos. O local escolhido foi O NÚCLEO 
RURAL CASA GRANDE, onde se localiza 
a chácara do senhor ANIBAL e dona DI-
ONE, que tão bem nos receberam.

Educadores e alunos aproveitaram mui-
to esse dia e os pais comentaram sobre os 
relatos entusiasmados de seus (suas) filhos 
(as), assim que chegaram em casa. 

Ressaltamos, portanto, a importância de 
atividades que possibilitem o convívio 

social, as brincadeiras, ora livres, ora dire-
cionadas, onde as crianças possam viven-
ciar, através de jogos, a criação e a expe-
rimentação de regras, sem colocar em ris-
co a sua integridade emocional e física, 
como também a dos demais participantes.

Senhor Anibal e Dona Dione, muito 
obrigada , EQUIPE CRESÇA. 

“O homem não se desenvolve no vazio, nem 
físico, nem social e, menos ainda alheio a 

emoções.” –GILDA RIZZO

ACONTECEU EM CASA GRANDE

COLÉGIO CRESÇA VISITA CASA GRANDE
pela Equipe do Colégio Cresça
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INFORMES

• 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
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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 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!


