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Associação e Expectativas (II)

Mantermos o foco é condição básica para o sucesso da 
Associação em suas pretensões principais, quais sejam, a 
regularização definitiva da situação fundiária e a 
definição e consolidação de Casa Grande como um Setor 
Rural.

Temos expectativas fortes em relação à breve homologação judicial de um 
acordo que nos permita a alienação direta das glebas, o que porá fim à Ação 
de Reintegração de Posse movida pela Terracap. Uma conquista da 
Associação que soube capitalizar o legado de seus fundadores o que 
permitiu o reconhecimento da legitimidade da ocupação por parte do 
Estado, culminando com a firme determinação do Governador Agnelo 
Queiroz no sentido de se viabilizar uma solução eficiente e definitiva para 
Casa Grande. Registrem-se os nossos agradecimentos.  

A consolidação da condição de Rural é consequência da vontade dos 
seus proprietários. A construção de um Setor Rural de excelência, onde se 
possa produzir, morar, desenvolver atividades profissionais e sociais, curtir 
uma vida mais amena, sem as atribulações da vida urbana, mantendo um 
“pulmão verde” que amenize as aglomerações urbanas que se avizinham 
por todos os lados deve ser uma conquista almejada por todos os moradores 
e proprietários.

Para tanto, a Associação se coloca à disposição ou mesmo propõe a 
formação de um fórum entre os moradores e proprietários para delinearmos 
caminhos na área de produção que se viabilizem em nosso setor, 
caracterizando-o definitivamente como Setor Rural. 

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: AGROBRASÍLIA
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Aconteceu na região do PAD-DF entre 
os dias 13 a 17 de maio a AgroBrasília 
2014, sétima edição da principal feira de 
agronegócios e tecnologia do DF. Voltada 
aos empreendedores rurais de diversos 
portes, apresenta inovações tecnológicas 
para os diferentes segmentos do agronegó-
cio brasileiro.  

Montada no Parque Tecnológico Ivaldo 
Cenci, localizado junto à BR 251 km 5, 
em propriedade da COOPA-DF, possui 
500 mil m² de área onde foram instalados 
campos demonstrativos das principais em-
presas (públicas e privadas) do agronegó-
cio brasileiro, área de dinâmica para má-
quinas e implementos agrícolas e espaço 
destinado à apresentação de soluções para 
a agricultura familiar.

Levantamento parcial da organização 
aponta que cerca de 95 mil pessoas visita-
ram o evento. As compras de máquinas, 
equipamentos e insumos agrícolas movi-
mentaram cerca de R$ 700 milhões, supe-

rando as expectativas iniciais da coorde-
nação da Feira. Intercâmbios internacio-
nais, seminários técnicos e a agricultura 
familiar foram destaque este ano. 

As principais instituições financeiras, 
como Banco do Brasil, Banco Regional de 
Brasília (BRB), Caixa e as cooperativas de 
crédito Sicredi e Sicoob estimam um vo-
lume de negócios na ordem de R$ 620 
milhões. A agricultura familiar também 
recebeu atenção dos agentes financeiros 
presentes e o BRB, por exemplo, indica a 
liberação de R$ 9,7 milhões, superando as 
expectativas. 

Além de expositores nacionais, a feira 
contou com participantes internacionais.   
Diferentemente dos anos anteriores, em 
que apenas recebia a visita de comitivas 
de fora do Brasil, a AgroBrasília 2014 des-
tinou um espaço exclusivo para a exposi-
ção de cerca de 30 países, principalmente 
da América do Sul e África. No Pavilhão 
Internacional também foram realizados 

seminários com técnicos 
dessas nações. Com os 
olhos do mundo voltados 
para o Brasil este ano, a Fei-
ra aproveitou o momento 
para mostrar a competência 
da agricultura brasileira para 
o planeta. Segundo Ronaldo 
Triacca, coordenador-geral 
da AgroBrasília, o objetivo 
da internacionalização é 
trocar experiências e expor-
tar a tecnologia nacional. “A 
ideia é que os países mos-
trem suas tecnologias agro-
pecuárias e outros atrativos, 
como turismo rural, artesa-

AGRONEGÓCIO DO DF MOSTRA SUA FORÇA

AgroBrasílai 2014: tecnologia e informação para produtores de todos 
os portes.



nato e também tenham a oportunidade de 
adquirir o que há de melhor da nossa   in-
dústria brasileira de máquinas agrícolas”. 
As rodadas internacionais de negócios, 
sucesso em 2013, devem viabilizar vendas 
de máquinas fabricadas no Brasil para di-
versos países.

O tema da sustentabilidade do agrone-
gócio foi promovido através do “Dia de 
Campo de iLPF (Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta)”, que abordou ações do Pro-
grama de Agricultura de Bai-
xo Carbono, além de even-
tos organizados pelas asso-
ciações, como a Abrasgrãos, 
e outro sobre economia 
agrícola com palestrantes 
renomados para instruir o 
agricultor sobre a gestão dos 
negócios rurais.

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Dis-
trito Federal (SENAR/DF) 
esteve presente e comemo-
rou a participação das insti-
tuições na AgroBrasília, com 
a presença de produtores 
rurais, dos dirigentes dos 
sindicatos e da diretoria da 
federação e também autori-
dades. O superintendente, 
Mansueto Lunardi, ressaltou 
que o sistema expandiu sua 
atuação na feira e conseguiu 
atrair um público grande. A 
Fape/Senar deu ênfase à pis-
cicultura e fez o lançamento 
do Programa Integrado de 
Floricultura. "O estande e as 
palestras foram muito con-
corridas. Nosso vínculo com 
o produtor sai fortalecido." 

Para o produtor e deputado distrital Joe 
Valle (PDT), a presença da Fape e dos sin-
dicatos na AgroBrasília mostra que a feira 
consegue ser um espaço tanto para gran-
des produtores quanto para pequenos, 
ressaltando que ao participar de eventos 
que atraem produtores, sindicatos conse-
guem se aproximar de suas bases. 

Mais do que ensinar a pescar, o SENAR 
fez demonstrações de como construir um 
tanque, criar os alevinos, fazer filetamento 

ESPECIAL: AGROBRASÍLIA
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O produtor Gelci Zancanaro (esq.) mantém uma criação de peixes 
para consumo da família e dos funcionários e elogiou a iniciativa do 
SENAR/DF. “Gostei de aprender a tirar filé de tilápia sem espinhas.”

SENAR apresentou a psicultura integrada na AgroBrasília. 
Fotos: Assessoria de Comunicação do SENAR
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de peixes e o curtimento da pele para a 
confecção de peças de artesanato. A “pis-
cicultura integrada” permite a utilização 
da água dos tanques como biofertilizante 
para a agricultura, principalmente a orgâ-
nica e foi o principal destaque da entida-
de, que também promoveu oficinas de 
processamento de mel, corte de suínos e 
adestramento de cães para pastoreio, entre 
outras atividades.

“A piscicultura está em expansão no DF. 
Ensinamos todas as etapas da cadeia e até 
como o fazer biojoias com a pele que se-
ria jogada fora. Também perseguimos ou-
tras frentes e uma delas é a floricultura. A 
ideia é oferecer um curso para a constru-
ção de pequenas estufas para a produção 
de flores”, antecipa o superintendente do 
SENAR/DF, Mansueto Lunardi.

O produtor Paulo José Silva, conhecido 
como “Paulão”, investe na piscicultura 
integrada desde 2012, depois de concluir 
o curso Tecnologias Alternativas em Ferro, 
Solo e Cimento do SENAR/DF. Hoje, ele 
produz 1.400 kg  de peixe limpo a cada 
oito meses (o quilo é vendido por R$ 10) e 
colhe mais de 10 toneladas de frutas e 

hortaliças orgânicas por mês com a água 
aproveitada da criação de tilápias na sua 
propriedade, no Paranoá. 

“O SENAR é a entidade mais importan-
te para o produtor hoje em dia. Ensina, 
apoia e acompanha. Além disso, o aten-
dimento dos funcionários e da direção é 
100%”, declara Paulo. 

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

TREINAMENTO DO NOVO 
SPED e-SOCIAL “RURAL” 

O SPED e-Social é a nova 
forma de transmissão digital 

das informações pelo  empregador rural 
em  relação aos seus empregados para o 
atendimento legal às obrigações traba-
lhistas, FGTS, previdenciária e fiscal. 
Para maiores informações sobre os trei-
namentos do novo SPED e-Social na área 
r u r a l , m a n d e u m e - m a i l p a r a 
senar@senardf.org.br ou cadastre-se pe-
los telefones: (61) 3047-5404 / 9963-
6978. Os treinamentos terão  inicio a 
partir de maio de 2014 e as inscrições 
são gratuitas.

mailto:senar@senardf.org.br
mailto:senar@senardf.org.br


Os ambientes naturais são biodiversos, ou 
seja, apresentam variadas formas de vida 
convivendo em um mesmo local em um 
mesmo momento e ao longo do tempo. Os 
espaços são preenchidos horizontal e verti-
calmente (pra cima e para os lados), apre-
sentam solos vivos e cobertos por matéria 
orgânica. Por outro lado, a agricultura feita 
com base na monocultura é uma forma arti-
ficial de plantio e, por isso, muito dependen-
te de insumos externos, sintéticos ou orgâni-
cos (venenos, adubos, sementes modifica-
das), para manter o funcionamento do sis-
tema, em uma tentativa de sobrepor os pro-
cessos naturais. 

A natureza nos mostra formas de aprovei-
tar melhor os recursos presentes, com orga-
nismos capazes de conviver em colabora-
ção, com diferentes formas de crescimento 
(arquitetura das plantas), ritmos de cresci-
mento (lento, rápido), tamanhos e funções 
(adubar, sombrear, descompactar solo, atrair 
fauna). Assim, a agricultura sustentável deve 
seguir os princípios da natureza, 
observando-se as características da 
paisagem onde se pretende plantar.

A agrofloresta é uma forma de 
fazer agricultura que mistura as 
plantas da roça com as plantas da 
floresta na mesma área e no mesmo 
momento de plantio. A cobertura 
do solo com capim, folhas, palha, 
entre outros tipos de matéria orgâ-
nica é fundamental para o plantio 
dar certo! Essa mistura de plantas 
tenta imitar uma floresta devido ao 
uso de plantas de diferentes alturas 
e diferentes tempos de vida. Algu-
mas plantas como as hortaliças 

ficam no plantio por alguns meses, en-
quanto as árvores, que podem ser plantadas 
de sementes ou mudas, ficam no plantio por 
muitos anos.

Os mesmos benefícios que uma floresta 
tem como solo coberto e fértil, ambiente 
fresco, atração de animais, abundância de 
alimentos, entre outros, a agrofloresta traz 
para o produtor. A vantagem é que a produ-
ção é de acordo com o interesse do agricul-
tor: ele escolhe o que sua floresta plantada 
vai lhe render.

Para conseguir uma mistura de plantas 
adequadas, que cooperem entre si, é preciso 
conhecer bem o lugar do plantio e as plan-
tas do lugar. E para isso, ter plantas tradicio-
nais ou crioulas é muito importante, pois 
elas são as mais adaptadas ao lugar e são 
aquelas que o agricultor está mais acostu-
mado a lidar. A agrofloresta é uma agricultu-
ra que respeita a natureza, trazendo muita 
riqueza ao agricultor. Procure um profissio-
nal e saiba mais.  

INFORMAÇÃO TÉCNICA

AGROFLORESTA: ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL
por Jéssica Livio, Engenheira Florestal da Simbiose Agroflorestal - jessi.livio@gmail.com

Sítio Semente no Lago Oeste: exemplo de agricultura 
sustentável utilizando os princípios da agrofloresta.
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SEGURANÇA

No dia 9 de maio último, houve, em 
Casa Grande, a reunião do Conselho de 
Segurança Comunitária Rural do Gama., 
constituído por pessoas da comunidade 
rural que se reúnem com autoridades pú-
blicas para discutir, analisar, planejar, ava-
liar e acompanhar a solução de seus pro-
blemas de proteção social. Constitue um 
canal privilegiado para se obter o bem 
estar de todos.

A reunião contou com a participação 
de Presidente, Sr. Joaquim Waldeilton 
Campos; Diretor Comunitário, Sr. Sebasti-
ão Gontijo de Oliveira; 1º secretária, Sra. 
Alba Maria Cúrcio Ferreira Machado; 2ª 
Secretária, Sra. Cleusa Maria da Silva e os 
membros efetivos governamentais: Adm. 
do Gama, representado pelo Sr. Paulo 
Henrique, assessor; Major João Santos, da 
SUPROC/SSP; Major Edimilson Carvalho 
dos Santos 16º CBMDF; Sargento Lopes, 
BPMA Cia Rural Sul; Dr. Edson Viana de 
Oliveira da 14ª DP do Gama; Dr. Francis-
co Antônio da Silva da 20ª DP do Gama; 
Sr. Hérmanos Moreira Machado, represen-

tando o Sr. Daniel Seidel, Secretário de 
Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda – SEDEST;

Entre os temas abordados estavam a 
questão dos moradres de rua e da aborda-
gem aos usuários de drogas, a apuração de 
roubos ocorridos na região, o policiamen-
to local pela viatura (9956-7880), a sinali-
zação das paradas de ônibus e os aciden-
tes ocorridos na DF-475 e na DF-001 por 
conta do tráfego intenso. Também discu-
tiu-se a recuperação das ruas internas com 
fresado asfáltico e o tráfico de drogas nas 
proximidades das escolas.

A comunidade presente pediu nova-
mente a construção do PEC (Ponto de En-
contro Comunitário), solicitado no orça-
mento participativo e já contemplado com 
verbas, mas que não saiu do papel. Tam-
bém foram solicitadas faixas de pedestre, 
manilhamento de certas áreas para correto 
escoamento das chuvas, ajuste nos horári-
os de ônibus e destinação de local para o 
descarregamento de entulhos (transbordo).

Lamentou-se a ausência de representan-
te do DER/DF, pois o 
trânsito é uma das gran-
des preocupações, e de 
maior participação po-
pular. Reuniões como 
esta são ideais para 
apresentar os problemas 
e cobrar soluções das 
autoridades. 
A próxima reunião do 
CONSEG será no dia 6 
de junho, às nove horas, 
na Chácara nº 1 do Cór-
rego Crispim, residência 
do Sr. Raimundo. 

REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA RURAL

Reunião do CONSEG contou com representantes da Adm. do Gama, 
Bombeiros, PMDF, SEDEST, 20ª DP e membros da comunidade.
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Não é de hoje que Casa Grande tem 
preocupação com a segurança: as ações 
aqui realizadas sempre garantiram paz e 
tranquilidade aos moradores e proprietári-
os, a ponto de ter sido, por muitos anos, 
referência no Distrito Federal, nas palavras 
do General Athos Costa de Faria, Secretá-
rio de Segurança do Distrito Federal nos 
idos de 2003/2004.

Em dezembro de 2003 foi assinado pelo 
então Governador Joaquim 
Roriz o Decreto 24316/
2003, implantando o Pro-
grama de Segurança Co-
munitário e criando o Con-
selho Deliberativo de Se-
gurança Comunitária. Casa 
Grande, à frente de seu 
tempo, já tinha uma Co-
missão de Segurança Comunitária funcio-
nando na APNRCG. A Diretoria de Segu-
rança era composta pelos companheiros 
José Leal, Bianca e Bernardo.

Quando foi construído o prédio da 
Associação, a primeira coisa instalada foi 
o Posto Policial, o primeiro da área rural. 
Mas os policiais que aqui vieram não ti-
nham os equipamentos necessários – via-
turas, bicicletas e armas – para fazer segu-
rança. Foi, infelizmente, um fracasso e 
durou cerca de um ano e meio.

Apesar do revés, a comunidade não se 
aquietou. Formou-se um novo grupo, lide-
rado pela Ivani, José Leal, Da. Lia Romilda 
e outros, que criarou a Comissão Específi-
ca, fora da Associação, disposta a levantar 
fundos e comprar uma viatura especifica 
para a Comunidade. Em pouco tempo le-
vantaram os fundos, mas, na hora de 
comprar a viatura, surgiu um empecilho 

jurídico: a viatura ficaria como patrimônio 
da Polícia e, como tal, não poderia ficar 
com exclusividade em Casa Grande e ain-
da deveria ser desviada para qualquer lu-
gar, se houvesse necessidade.

O fato levou a uma ótima decisão: o 
grupo assumiu junto ao 9º Batalhão do 
Gama a responsabilidade de manter uma 
viatura em perfeitas condições de uso e o 
Comandante, a responsabilidade de man-

dá-la, dia e noite, a pe-
rambular por Casa Gran-
de. Mais tarde, comprou-
se, também, um celular 
que ficava diuturnamente 
com os policiais, que 
atendiam de imediato a 
chamada da Comunidade. 
Esta dinâmica deu certo e 

funcionou por muito tempo com perfeito 
êxito e eficiência, mas teve de ser inter-
rompida após o Ministério Público ter 
considerado que o acordo infringia a nor-
mativa em vigor. 

De toda maneira, a rotina criada ficou e 
a viatura continua a passar por Casa 
Grande até hoje, com muita eficiência. Os 
recursos do fundo voltaram à Associação, 
que mantêm o celular e utiliza-os para fins 
comunitários, como a Campanha do Lixo 
e os outdoors contra os parcelamentos.

Mas o fato mais importante foi a criação 
na comunidade de uma filosofia conscien-
te de participação comunitária que ainda 
vigora, sobretudo, nas pessoas mais anti-
gas, bem como uma aproximação maior 
com os vários comandantes do 9º Bata-
lhão do Gama, com reflexos na perma-
nência da rotina da viatura policial em 
Casa Grande. 

SEGURANÇA
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SEGURANÇA: PREOCUPAÇÃO DE LONGA DATA

TELEFONES ÚTEIS 
Viatura PM: 9671-3300 
PM Bat. Rural: 3910-1965

9º Batalhão PM: 3910-1870
SAMU: 192

Bombeiros: 193



Semana do Veículo de Tração Animal
O GDF promoveu a Semana do Trans-

porte de Tração Animal - VTA, em todo o 
Distrito Federal, mobilizando os conduto-
res para se recadastrar, receberem forma-
ção e orientações de cidadania e examina-
rem a saúde e vacinarem os cavalos.

Na quarta, 14/05/2014, o instrutor do 
DETRAN Erandi Silva, palestrou sobre di-
reção defensiva, legislação no trânsito e 
ambiental e relações interpessoais, bem 
como aprenderam sobre o casqueamento, 
ferrageamento, vacinaram e shiparam seus 
cavalos. Cada um recebeu uma camiseta e 
uma cartilha sobre trânsito e locomoção.

“Os carroceiros desempenham impor-
tante função no desenvolvimento econô-
mico da região. Teremos importante parce-
ria com essa categoria na implantação das 
áreas de transbordo de resíduos sólidos”, 
disse o diretor de desenvolvimento eco-
nômico Samuel Cruz. “É preciso controlar 
essa atividade, para que não conflite com 
o trânsito, com a saúde pública e a limpe-
za urbana, bem como para gerar qualida-
de de vida aos cavalos, aos carroceiros e 
seus familiares”, disse o administrador 
Carlos Santarém.

fonte e fotos: Élton Skartazini, ASCOM Adm. 
Samambaia 

DF 290 ganhará asfalto novo

Os 10 mil condutores que trafegam dia-
riamente pela DF-290, próximo à Ponte 
Alta do Gama, serão beneficiados com a 
reconstrução de 25,1 km de pavimentação 
asfáltica. A obra, que facilitará principal-
mente o tráfego de caminhões que saem 
de estados do Sul e Sudeste rumo à capital 
goiana, foi lançada nesta quinta-feira (8)

Segundo o Gov. Agnelo, a "obra é fruto 
de um clamor muito grande da comunida-
de e vai beneficiar todo o DF, já que des-
viaremos o trânsito pesado para essa regi-
ão”, durante visita ao canteiro de obras.

Serão investidos R$ 8,8  milhões na 
principal via de ligação entre as BRs 040 e 
060, que terá todo o asfaltamento substitu-
ído em até sete meses, facilitando o deslo-
camento de cargas. Os moradores do 
Gama, em especial os do Núcleo Rural 
Engenho das Lajes, e também os de Santa 
Maria, serão beneficiados.

fonte : ASCOM Adm. do Gama
mapa: Apple Maps

NOTÍCIAS DA ÁREA RURAL

Carroceiros foram recadastrados e receberam treinamento sobre trânsito e saúde animal.
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ASSOCIAÇÃO

A Diretoria da Associação mantém uma 
agenda constante de encontros, reuniões e 
atividades diversas em atendimento às 
necessidades imediatas e às postulações 
da nossa comunidade, conforme enume-
rado a seguir, algumas delas.

Reuniões com a Terracap/DIRUR, sendo 
a última em 06/05/2014, quando, pode-
mos dizer, finalizamos as discussões sobre 
o acordo da regularização fundiária. 

Verificamos os andamentos da conces-
são do lote 12 MA 21, para construção da 
nova Escola de Casa Grande.

Realizamos visita à FAPE/SENAR, quan-
do ajustamos os termos do patrocínio de 
uma página para o Boletim Informativo.

Na Administração do Recanto das 
Emas, em atendimento a demandas como 
colocação de fresado nas vias de Casa 
Grande, construção da PEC e melhorias na 
via do Monjolo. Depois de muita luta, 
também estamos conseguindo, através da 
Administração do Gama, que seja feita a 
manutenção das ruas internas de Casa 
Grande.

Participação no CONSEG – Conselho 
de Segurança Rural, em duas reuniões 

plenárias, sendo a última, no dia 09/05/
2014, no Centro Comunitário de Casa 
Grande (veja matéria nas pags. 8 e 9).

Encontro com o Senhor Governador, o 
Vice, o Secretário de Agricultura e o Dire-
tor Geral do DER, no dia 27/04, em inau-
guração da estrada DF-355, no Núcleo 
Rural Rio Preto, oportunidade em que 
convidamos pessoalmente o Governador 
Agnelo para a inscrição número 01, na 4ª 
Corrida Rural de Casa Grande a se realizar 
no dia 28/9/2014.

Reunião preparatória para o encontro 
com o Governador na Agrobrasília no 
“GDF Junto de Você Especial” com as lide-
ranças rurais, em 17/5/2014.

Reuniões formais da Diretoria na 
Associação. Despachos e emissões de Ofí-
cios com reivindicações próprias.

Foi assinada a renovação do contrato de 
Comodato do Posto de Saúde para o perí-
odo de julho de 2014 a julho de 2016.

A Associação, em breve iniciará a cons-
trução do abrigo (parada de ônibus) na 
Rua 14 MA.

Protocolamos o abaixo assinado que 
solicita a melhoria de sinal da telefonia 
móvel na região nas empresas Oi, TIM, 
CLARO e VIVO e também na ANATEL - 
Agência Nacional de Telecomunicações.

Estas são algumas das atividades mais 
recentes. Lembramos que em breve tere-
mos Convocação para Assembleia Geral 
da Associação, com objetivo específico de 
apreciação do Acordo e Contrato com a 
Terracap, objeto das discussões e reuniões 
sucessivas para esse fim. 

Mantenha o contato com a Secretaria 
da Associação e receba os comunicados 
diversos de nossas atividades. 

Aplicação de fresado (asfalto retirado nas obras de 
recapeamento) em ruas internas (aqui na foto, em 
Vicente Pires)

ATIVIDADES DA DIRETORIA EM MAIO
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O milagre do Cruzeiro de Casa Grande
(resumo do BI n.9 ano XXIV setembro de 2004)

Nos idos de 1982, Casa Grande começa-
va a despertar como referência de núcleo 
rural organizado. O cerrado tomava jeito, o 
solo pedregoso e arenoso transformava-se 
em terra cultivável. A safra do ano anterior 
tinha sido compensadora, mas as chuvas 
começaram a rarear. O verde ia secando, o 
gado emagrecendo dia a dia e a grama ama-
relando. Da. Zulmira (que hoje mora na 
região de Luziânia) sugeriu: “na minha cida-
de, em Minas, quando a seca está muito 
‘braba’, a gente faz a procissão da penitên-
cia carregado uma cruz, até o alto do morro 
do cruzeiro. E a chuva vem, na certeza”.

Reunida a comunidade, o companheiro 
José Mário Calvoso fez o cruzeiro em ma-
deira maciça (que hoje está dentro da Igreja 
de São Francisco) e, no domingo seguinte, 
ao meio dia, começou a procissão: gente 
descalça, carregando lata de água, buquê de 

flores e pedras pesadas na cabeça. No final 
o professor Aníbal pediu a todos que não 
desanimassem e voltassem no próximo do-
mingo até a chuva cair. 

Mas o homem propõe e Deus dispõe. 
Assim foi: era mais uma tarde ensolarada 
com céu azul de cegar um cristão. A terra 
estava seca como nunca. Nenhuma nuven-
zinha de amostra para dar esperança. Prof. 
Aníbal e Da. Dione participavam, mas ti-
nham o compromisso de serem padrinhos 
de um casamento chique e chiques estavam 
os dois. Ambos eram o fino da elegância e 
ali estavam emprestando sua fé debaixo da-
quele sol causticante. Terços, cânticos, la-
dainha e outras orações se seguiam sem 
parar, enquanto três jovens transportavam o 
madeiro sobre bicas de suor. E o no céu, 
nada de chuva. Nada. Nada mesmo. Nada?

- Oh! Foi a exclamação geral. Concreti-
zava-se o primeiro milagre de Casa Grande. 
De repente o céu ficou escuro, gotas come-
çaram a cair e desceu um pé d´água que em 
pouco minutos encharcou tudo e todos, in-
clusive Aníbal e Dione.

Fim da história: Professor Aníbal, para ir 
ao casamento teve de trocar o terno de ca-
simira para uma calça jeans e uma blusa de 
briga. Dione, mas parecia um pintinho mo-
lhado na chuva. Sua maquilagem sumiu e a 
cabeleira desabou. Hoje, contemplando o 
cruzeiro de Casa Grande, ainda escutamos o 
eco das palavras de Da. Zulmira: “São chu-
vas de bênçãos!”

COMUNIDADE
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Ao longo de  20 anos tivemos como 
sacerdotes os Padres: Batista, Mário Jorge, 
Sidnei (no período de 11 anos), Fladimir, 
Rui, Renildo, Osmar, Modesto, Zezinho, e 
por ultimo Pe. Jodeam, auxiliados por: Pe 
Elvis, Junior, Fausto, João Ribeiro, Carlos, 
Judikael, Paulo Henrique Oliveira, Fábio, 
Ricardo, Cristiano e Paulo Henrique (em 
memória). 
fonte: http://sagradafamiliacapela.blogspot.com.br/

p/conheca-nos.html

Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora dos Cristãos

PEREGRINAÇÃO 
NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA

Saída: 13/outubro/2014 (15 dias)
Países: Espanha – França – Alemanha 

– Bélgica
Cidades: Madrid – Ávila – Toledo – 

Zaragoza – Barcelona – Monta Serrat – 
Andorra – Lourdes – Paris – Lisieux – 
Bruxelas – Colônia  - Schoenstatt – 

Frankfurt.

Informações: Telefone 3484-5757 
(secretaria da Paróquia)
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por Prof. Aquelino e Maria Cândida

• 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



E m 2 0 d e j u l h o d e 2 0 0 2 f o i 
comemorado o dia da Padroeira onde 12 
adultos e jovens receberam o Sacramento 
do Crisma. Ministrado pelo Padre Rinaldo 
que o Sr. Bispo delegou.

Após serem ungidos pelo Espírito Santo 
esses Jovens formaram o grupo Porta do 
Céu. Eles se reuniam todos os sábados às 
15 horas com a reza do Santo Terço e as 
orações da Catena Legionária. Deste 
grupo, conco assumiram a Catequese que 
são: Cida, Cláudia, Priscila, Fernanda e 
Cristiane. Das crianças que fizeram a 
primeira Eucaristia, cinco delas formaram 
um grupo de Coroinhas, e sete formaram 
um grupo da Infância Missionária.

Fundado no dia 10 de agosto de 2002, 
os encontros eram realizados aos sábados 
às oito horas da manhã. Após a reunião 
eram realizadas as visitas nas famílias, 
"Crianças Evangelizando Crianças". 

por Ana Cavalcante

COMUNIDADE
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Eventos de Maio
Jantar Dançante das Mães

Dia 31/05, a partir das 
19 horas na Capela, 
acontecerá  o primeiro 
jantar dançante em ho-
menagem as Mães. No 
cardápio, Strogonoff de 

frango e  de carne, acompanhado de 
arroz, salada e batata palha, por 
apenas R$ 10,00 o prato. Sobreme-
sa e bebidas aparte. Já estão à ven-
da os convites. Também haverá bin-
go, com uma cesta de beleza e uma 
cesta  de café da manhã por apenas 
R$ 3,00 cada cartela. Garanta logo 
seu convite e suas chances de ga-
nhar.

Momento de Oração
Todo terceiro sábado, 

às 18 horas, 
ADORAÇÃO A JESUS 

SACRAMENTADO 
QUE É A NOSSA 

FORÇA. 
Venham participar juntos!



Falecimento
Faleceu na madrugada do dia 11 de 

maio, em Palmas, Tocantins, o pai da 
nossa amiga e Líder dos Voluntários 
dos Domingos de Lazer, Rosangela, o 
sr. Domingos Pereira Ramos. Com os 
doloridos pêsames à Rosangela e à 
família e uma prece 
fervorosa pelo des-
canso alma dele a 
Comunidade de 
Casa Grande lhe 
presta uma solidari-
edade humana nes-
ta hora de sofrimen-
to e angústia.

Parabéns ao Líder Comunitário
A Lei Federal 11.287/2006 instituiu 

o dia 5 de maio como Dia Nacional do 
Líder Comunitário. Líder é o indivíduo 
que comanda e orienta ações e ideais. 
É o guia, o condutor que representa 
um grupo, uma 
corrente de opini-
ão. Líder é aquela 
pessoa que tem o 
dom de despertar 
nos outros a vonta-
de de fazer, é um 
cidadão que serve a 
sociedade. É o por-
ta voz do povo, 
representando este 
diante das autorida-
des na busca de 
soluções. Que Casa 
Grande e todo o 
Brasil sejam abenço-
ados e contemplados 

com grandes líderes para 
encontrar as respostas para 
nossos problemas.

Você quer ganhar até mil 
reais?

Lançamos, em março, uma sessão 
nova, no Boletim Informativo – Pergun-
tas, Respostas e Prêmios - pensando 
que ela ia fazer sucesso, movimentan-
do e entusiasmando, não só as crian-
ças e os jovens, mas a toda a comuni-
dade. Nos enganamos redondamente: 
foi um fracasso total! Ninguém se inte-
ressou ou para não mentir, apenas uma 
pessoa participou, a Francisca Lucena, 
mas nada levou, porque não acertou 
todas as perguntas. Não vamos, porém, 
desistir. Vamos apenas reformular os 
prêmios e tentar novamente, para ver 
se cola, despertando interesse e parti-
cipação da comunidade, sobretudo das 
crianças e jovens. 

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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LEIA EM SILÊNCIO E MEDITE.
O que se segue é um relato verídico 

sobre um homem chamado Victor. Depois 
de meses sem encontrar trabalho, viu-se 
obrigado a recorrer à mendicância para 
sobreviver, coisa que o entristecia e enver-
gonhava muito. Numa tarde fria de inver-
no, encontrava-se nas imediações de um 
clube social, quando viu chegar um casal. 
Victor lhe pediu algumas moedas para 
poder comprar algo para comer.
-Sinto muito, amigo, mas não tenho troca-
do- disse ele.

Sua esposa, ouvindo a conversa pergun-
tou: Que queria o pobre homem?

-Dinheiro para comer. Disse que tinha 
fome - respondeu o Marido.,

- Lorenzo, não podemos entrar e comer 
uma comida farta que não necessitamos e 
deixar um homem faminto aqui fora!

-Hoje em dia há um mendigo em cada 
esquina! Aposto que quer dinheiro para 
beber!

-Tenho uns trocados comigo. Vou dar-
lhe alguma coisa!

Mesmo de costas para eles, Victor ouviu 
tudo que disseram. Envergonhado, queria 
se afastar depressa correndo dali, mas nes-
te momento ouviu a amável voz da mu-
lher que dizia: 

- Aqui tens algumas moedas. Consiga 
algo de comer, ainda que a situação esteja 
difícil, não perca a esperança. Em algum 
lugar existe um lugar de trabalho para 
você. Espero que encontre.

-Obrigado, senhora. Acabo de sentir-me 
melhor e capaz de começar de novo. A 
senhora me ajudou a recobrar o ânimo! 
Jamais esquecerei sua gentileza.

-Você estará comendo o Pão de Cristo! 
Partilhe-o - Disse ela com um largo sorriso 
dirigido mais a um homem que a um 
mendigo.

Victor sentiu como se uma descarga 
elétrica lhe percorresse o corpo. Encontrou 
um lugar barato para se alimentar um 
pouco. 

Gastou a metade do que havia ganhado 
e resolveu guardar o que sobrara para o 
outro dia, comeria 'O Pão de Cristo' dois 
dias. Uma vez mais aquela descarga elé-
trica corria por seu interior. O PÃO DE 
CRISTO!

- Um momento! - Pensou. Não posso 
guardar o pão de Cristo somente para mim 
mesmo. 

Parecia-lhe escutar o eco de um velho 
hino que tinha aprendido na escola domi-
nical. Neste momento, passou a seu lado 
um velhinho.

-Quem sabe, este pobre homem tenha 
fome, pensou - Tenho que partilhar o Pão 
de Cristo. 

“Ouça”-exclamou Victor-”Gostaria de 
entrar e comer uma boa comida?” O velho 
se voltou e encarou-o sem acreditar.

- Você fala sério, amigo? O homem não 
acreditava em tamanha sorte, até que esti-
vesse sentado em uma mesa coberta, com 
uma toalha e com um belo prato de comi-
da quente na frente. Durante a ceia, Victor 
notou que o homem envolvia um pedaço 
de pão em sua sacola de papel.

- Está guardando um pouco para ama-
nhã? Perguntou. 

- Não, não. É que tem um menininho 
que conheço onde costumo freqüentar 
que tem passado mal ultimamente e estava 

PARA PENSAR

O PÃO DE CRISTO
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chorando quando o deixei. Tinha muita 
fome. Vou levar-lhe este pão.

- O Pão de Cristo! Recordou novamente 
as palavras da mulher e teve a estranha 
sensação de que havia um terceiro convi-
dado sentado naquela mesa. 

Ao longe os sinos da igreja pareciam 
entoar o velho hino que havia soado antes 
em sua cabeça. Os dois homens levaram o 
pão ao menino faminto que começou a 
engol i - lo com 
alegria.

De repente, se 
deteve e chamou 
um cachorrinho. 
Um cachorrinho 
pequeno e assus-
tado.

- Tome cachor-
rinho. Dou-te a 
metade - disse o 
menino. O Pão 
de Cristo alcan-
ç a r á t a m b é m 
você.

O pequen o 
tinha mudado de 
semblante. Pôs-se de pé e começou a 
vender o jornal com alegria.

- Até logo! - disse Victor ao velho. Em 
algum lugar haverá um emprego. Não de-
sespere!

- Sabe? -sua voz se tornou em um sus-
surro. - Isto que comemos é o pão de Cris-
to. Uma senhora me disse quando me deu 
aquelas moedas para comprá-lo. O futuro 
nos presenteará com algo muito bom!

Ao se afastar, Vitor reparou o cachorri-
nho que lhe farejava a perna. Agachou-se 
para acariciá-lo e descobriu que tinha uma 
coleira onde estava gravado o nome e en-

dereço de seu dono.
Victor caminhou um bom pedaço até a 

casa do dono do cachorro e bateu na por-
ta. Ao sair e ver que havia sido encontrado 
seu cachorro, o homem ficou contentíssi-
mo, e logo sua expressão se tornou séria. 
Estava por repreender Victor, que certa-
mente lhe havia roubado o cachorro, mas 
não o fez pois Victor mostrava no rosto um 
ar e dignidade que o deteve. Disse então:

- No jornal de on-
tem, ofereci uma 
recompensa pelo 
resgate. Tome!! 
Victor olhou o 
dinheiro meio es-
pantado e disse:
- Não posso acei-
tar. Somente que-
ria fazer um bem 
ao cachorrinho.
- Pegue-o! Para 
mim, o que você 
fez va le mui to 
mai s que i s to ! 
Você precisa de 
um emprego? Ve-

nha ao meu escritório amanhã. Faz-me 
muita falta uma pessoa íntegra como você.

Ao voltar pela avenida aquele velho 
hino que recordava sua infância, voltou a 
soar em sua alma. Chamava-se 'PARTE O 
PÃO DA VIDA':

'NÃO O CANSEIS DE DAR, 
MAS NÃO DÊS AS SOBRAS, 
DAI COM O CORAÇÃO, 
MESMO QUE DOA'.
QUE O SENHOR NOS CONCEDA
A GRAÇA DE TOMAR NOSSA CRUZ 
E SEGUI-LO, 
MESMO QUE DOA!’

PARA PENSAR
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Mês das mães, das noivas e 
das flores 
Qual mulher não sonhou, 
quando ainda era menina, 

encontrar o príncipe encantado, 
andar numa bela carruagem toda enfeita-
da de flores, casar de véu e grinalda (de 
preferência numa capela linda como a de 
São Francisco de Assis) e ter a festa do seu 
casamento comentada como a mais linda 
da cidade? Qual mulher não sonha em 
carregar, amamentar e cuidar de um 
bebê fofinho e alegre no seu colo afe-
tuoso e amoroso de mãe?

Se você responder não a uma das per-
guntas, isto não é problema. Vivemos 
um tempo em que nós, mulheres, po-
demos escolher, e são as nossas escolhas 
que fazem a nossa história de vida. 

Casar ou não casar? Ter filhos ou não ter 
filhos? Houve um tempo em que a mulher 
não podia sequer escolher com quem gos-
taria de se casar, o seu papel mais impor-
tante era ter filhos, e quanto mais filhos 
melhor. Assim, o homem era visto como 
viril, provedor e cabia somente a ele suprir 
toda necessidade da família.

Felizmente muita coisa mudou! Atual-
mente, organizar os preparativos para o 
casamento não é   exclusividade da noi-
va: o noivo quer participar, opinando e 
ajudando nos detalhes. 

O homem não é um ser isolado, 
mas sim, dois em um. Homem e mulher 
que um dia se olharam, se apaixonaram, 
se amaram e decidiram casar, formar 
uma família e juntos dividir as respon-
sabilidades de um lar, como: lavar lou-
ças, trocar fraldas, cuidar das crianças e,  
sobretudo,   manter   admiração, respeito, 

afeto e paixão um pelo outro, para que 
esse amor jamais adormeça ou entre em 
extinção.

Mãe é um anjo de braços abertos a aco-
lher, acalentar, proteger, amar, orientar, 
educar, seja seus filhos ou os filhos de ou-
tras mulheres, pois só uma mãe pra enten-
der outra mãe.

Ser mãe é ser feliz no paraíso!!  Que tal 
oferecermos flores em vida? 

CANTINHO DA AUCIDETE

Flores e seus significados
•Azaleia - feminilidade

•Maria sem vergonha - desinibi-
da

•Bromélia - inspiração
•Narciso - vaidade, egoísmo

•Copo-de-leite - o sagrado e a 
paz
•Orquídea - sabedoria 
e beleza

•Dália - união
•Papoula - fertilidade, sonho.
•Estrelítzia - galanteio
•Rosa - romantismo, amor
•Girassol - ouro e fortuna
•Rosa champanha - admiração
•Hortência - energia, obstinação

•Rosa vermelha - paixão
•Jasmim - elegância e doçura
•Rosa branca - pureza, paz

•Lótus - proteção e amor
•Tulipa - prosperidade, liberdade

•Margarida - infância, 
inocência 

•Violeta - simplici-
dade

“Que a nossa mensagem seja antes de tudo o Amor”
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De 12 a 16 de maio a Coordenação 
Regional de Ensino do Gama promoveu a 
Semana de Educação para a Vida. O even-
to foi uma ação da Secretaria de Educação 
do DF, prevista no Calendário Escolar 
Anual, em atendimento à Lei nº 11988/
2009. O objetivo é aprofundar os assuntos 
relevantes na formação integral do ser 
humano e que repercute na melhoria da 
qualidade de vida de toda a Comunidade.

A CRE do Gama orientou as unidades 
de ensino a inserirem em sua programação 
os Eixos do Currículo em Movimento: Sus-
tentabilidade, Cidadania, Di-
versidade e Aprendizagem.

Durante toda a semana, 
com o apoio da Associação 
dos Produtores de Casa 
Grande, o CEDCG realizou, 
no Centro Comunitário, al-
guns seminários, palestras, 
exibição de peças teatrais e 
documentários, exposições, 
projeções de slides, filmes, 
mesas redondas e oficinas.

Essas atividades contaram com parceri-
as da sociedade civil, Professores de outras 
Unidades de Ensino e Secretarias de Esta-
do do Governo do Distrito Federal.

A equipe da Gerência de Educação Bá-
sica (GREB) acompanhou e prestigiou as 
ações desenvolvidas pela escola e viu o 
empenho, organização e a qualidade dos 
trabalhos realizados, além da participação 
ativa dos nossos estudantes e professores, 
que tiveram acesso a palestras sobre Sus-
tentabilidade, Igualdade Racial e Preven-
ção ao Uso de Drogas. 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA
pela Equipe Gestora do CEDCG

EDUCAÇÃO
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Marcação de consultas 
Toda última sexta-feira de cada mês a 

partir das 7:00 da manhã, com entrega de 
senhas por ordem de chegada e à partir 
das 8:00, senhas de  especificas para CD, 
Clínica Médica, grupo e consultas de hi-
pertensão e diabetes, prevenção e pré-na-
tal. Oferece também atendimento odonto-

lógico marcado pelo dentista ou agentes 
de saúde, após avaliação do paciente. 

Grupo de diabetes
O posto oferece 30 vagas no “Grupo de 

Hipertensão e Diabetes”,  que acontece 
uma vez por mês. Para a participação é 
necessário pedido médico  e a marcação 
pelo paciente na unidade de saúde.

Eletrocardiograma 
Também é possível realizar eletrocar-

diogramas com pedido medico. Basta 
agendar com as técnicas de enfermagem.

Vacinas de rotinas
 Uma vez por mês o posto realiza a va-

cinação de rotina. Leve sua carteira de 
vacinação e fique protegido. 

SAÚDE
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SERVIÇOS OFERECIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE
pela equipe da Unidade de Saúde Básica de Casa Grande

“ROLEZÃO” CONTRA A DENGUE NO GAMA
 O “Rolezão Contra a Dengue” foi rea-

lizado pela Administração Regional do 
Gama, Secretaria de Saúde, Agefis e SLU 
nos dias 12 e 13 de maio. A segunda edi-
ção deste ano visitou casas dos setores Sul 
e Leste, orientou a população sobre a do-
ença, recolheu 15 toneladas de entulho 
das ruas e distribuiu material informativo.

 O objetivo foi conscientizar a popula-
ção sobre o papel dela no combate ao 
mosquito transmissor. “A ação contra a 
dengue se fez urgente, uma vez que a 
ocorrência de casos de dengue tem acon-
tecido frequentemente no Gama. Se não 
combatermos esses focos nas quadras, a 
ameaça se espalhará por toda a cidade,”, 
comentou o gerente de segurança de saú-

de da Adm. do Gama, Édio Limeira.
Segundo a  Vigilância  Ambiental,  ape-

nas  10 minutos semanais são suficientes 
para retirar todos os possíveis focos de 
mosquitos da dengue de uma residência.

fonte: ASCOM Adm. Gama



No dia 27 de abril aconteceu reunião 
para nivelar as ações e procedimentos, 
para patrocinadores, parceiros e voluntari-
ado com presença de 77 pessoas que de-
cidiram arregaçar as mangas da camisa de 
verdade e se engajarem para valer no tra-
balho para conseguirmos a meta proposta: 
fazer felizes muitas crianças e muitos jo-
vens de Casa Grande, em 2014. E foi as-
sim, depois de quatro meses de reforma na 
chácara para melhor atender a todos, que 
houve o primeiro domingo de Lazer de 
2014, no dia 4 de maio, com quase 300 
crianças, jovens e suas famílias. 

Era, também, o domingo de comemora-
ção pelo Dia das Mães. Elas 
sabiam que não seriam es-
quecidas e compareceram 
117, todas receberam prê-
m i o s , m e n s a g e n s d a 
Associação e da Equipe, par-
ticiparam de um bingo dis-
putando uma bela cesta re-
pleta de presentes variados e, 

também, rosas do Deputado Federal Luiz 
Pitiman. Patrocinadores, parceiros e volun-
tários cumpriram, a risca o compromisso 
assumido no dia 27. Foi, portanto, um se-
nhor Domingo de Lazer para ninguém 
colocar defeito. E, como está escrito e di-
vulgado, os loiros são creditados a todos, 
os defeitos e insucessos ao prof. Aníbal 
que, se ocorreram, não soube planejar 
direito. 

Palhaços fazem a alegria da criançada 
Um grupo de jovens do JOCUM, carac-

terizados de palhaços, não deixou nin-
guém ficar parado, solitário, “cabisbaixo e 
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meditabundo”. Promoveram mil e uma 
brincadeiras, não só com as crianças, mas 
com a comunidade toda presente.

Políticos prestigiam o evento
Estiveram presentes dois políticos ami-

gos: Dr. Daniel de Castro, Secretário de 
Governo, e o Deputado Federal Luiz Piti-
man. Ambos disputarão as eleições em 
outubro próximo. Dr. Daniel, através de 

seu Assessor, Dr. Luciano Miguel, tem 
dado a maior força na solução do nosso 
problema fundiário com a Terracap, do 
recapeamento do asfalto da VC 341 e da 
realização dos Domingos de Lazer, não só 
providenciando tendas tendas, mas, sobre-
tudo, com sua presença física marcante e 
sua mensagem de otimismo para a comu-
nidade presente. 

O Deputado Luiz Pitiman brindou-nos 
com a feliz distribuição de 
rosas para as mães presen-
tes. Aos dois nossos since-
ros agradecimento e augú-
rios de sucesso político, em 
outubro.

Show de Cláudio Toledo
Foi o ponto mais alto do 
Domingo de Lazer de maio: 
um Show Artístico Sertane-
jo, em homenagem às 
mães, do quilate dos me-
lhores artistas nacionais, 

DOMINGOS DE LAZER

As mães que compareceram ao Domingo de Lazer receberam muitas homenagens.

Cláudio Toledo, Rosângela, o pres. da APNRCG Jacinto, Dep. Pitiman e o associado Francisco Ribeiro.
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que fez muita gente chorar e reviver nos-
sas raízes. Alem de sua voz e interpretação 
maravilhosas, impressionou-nos, também, 
as mensagens de otimismo, brasilidade e 
ufanismo de pertencer e ter ajudado o 
Movimento de Casa Grande a crescer e se 
tornar referência no Distrito Federal e no 
Brasil. Justiça seja feita, o Cláudio nunca 
disse um “NÃO” para o professor Aníbal.

Maravilhosa lição de família deu-nos, 
também, o Paulo Castanheira.

Dr. Pau lo 
Castanheira foi 
escolhido, no 
dia 27 de abril, 
c o m o L í d e r 
Geral de Ani-
mação da Cri-
ançada. Acei-
tou o encargo 
e fez sucesso. Movimentou todo mundo, 
sobretudo, deu uma ajuda toda especial 
ao prof. Aníbal recebendo e acompanhan-
do, com fidalguia e finura, os políticos 
presentes. 

Fez uma dinâmica de grupo sobre a 
família que impressionou: pegou um rolo 
de barbante, chamou todas as mães e os 
presentes para se colocarem em uma cir-
cunferência. Para a primeira mãe mandou 
que segurasse a ponta do barbante e de-
pois atirasse o rolo inteiro para uma amiga 
ou para um filho que se achavam bem 
distante; esta ou este fez o mesmo para 
outra pessoa e assim, depois de alguns 
instantes, estava formada uma grande teia 
tecida, porém, sempre interligada. 

Com esta mágica, Paulo deu uma belís-
sima lição concreta e sensível de solidari-
edade e de união que deve existir na famí-

lia e na comunidade. Foi este, um ponto 
altíssimo do domingo de lazer. Parabéns, 
Paulo, ser criativo e comunicador é uma 
missão fantástica e invejável, neste mun-
do.

Rosangela é homenageada
Pelo fato de 
R o s a n g e l a , 
Líder Geral de 
toda a Equipe 
dos Domingos 
de Lazer, ter 
feito aniversá-
rio, na semana 
anterior á fes-
ta, o grupo lhe 

preparou uma bela surpresa, dando–lhe 
um presente e cantando “os parabéns para 
você” sob o aplauso da criançada, dos 
jovens e das pessoas presentes, seguidos 
de muitos abraços e beijos. 

Ela merecia isto e muito mais, por tudo 
que tem feito graciosa e desinteressada-
mente pelo grupo e pelo movimento.  

Festas Juninas
A Equipe dos Domingos de Lazer está 

planejando fazer em junho, uma festa ju-
nina, não só para confraternização dos 
usuários dos Domingos de lazer e da Co-
munidade, mas sobretudo para arrecadar 
fundos, visando, já, o Dia das Crianças, 
em 12 de outubro próximo. 

Assim sendo convocamos todos a se 
engajarem com entusiasmo, alegria e ani-
mação neste movimento. 

A união faz a força é, não só um 
provérbio, mas, sobretudo, uma realidade 
e uma dinâmica que Casa Grande sabe 
fazer. 
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Concurso	 nº	 3	 -	 Prêmio:	 uma	 máquina	 fotográfica
a) Perguntas sobre a COPA 

1) Quais foram os 23 jogadores brasileiros convocados pelo técnico Felipão 
para jogar a Copa do Mundo de 2014?
2) Em que data e onde será a abertura da Copa do Mundo?
3) Quem será o primeiro time a enfrentar a Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo de 2014?

b) Pergunta sobre a História de Casa Grande: Quando foi inaugurado o asfalto 
em Casa Grande?
c)  Pergunta sobre as Capelas: Qual foi o o primeiro Casal Festeiro da Festa de 
São Francisco de Assis de Casa Grande?

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! 

Concurso e prêmios programados até o fim do ano:
Junho: Concurso nº 1 – prêmio: uma bicicleta Monarck; desempate pelo BI de janeiro
Julho: Concurso nº2 - um MP3, desempate pelo BI de fevereiro.
Agosto: Concurso nº3 - um rádio, desempate pelo BI de marco.
Setembro: Concurso nº 4  - prêmio R$200,00 - desempate pelo BI de abril de 2014
Outubro: Concurso nº 5 -  prêmio R$ 1.000,00 - desempate BI de maio de 2014
Novembro: Concurso nº6 - prêmio R$ 200,00 - desempate pelo de junho de 2014
Dezembro: Concurso nº 7: prêmio R$ 200,00 - desempate pelo de julho de 2014
E para concorrer ao prêmio de 1.000,00, em outubro, o pretendente tem que ter 

participado, ao menos, de 4 concursos anteriores. 

CONCURSO DE PERGUNTAS E PRÊMIOS
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3448-9412
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!


