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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
VEM AÍ A 

IV CORRIDA RURAL

AS GUERREIRAS DE CASA GRANDE

ANIVERSÁRIO DE 
CLÁUDIO TOLEDO
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ASSOCIAÇÃO E A MULHER

Temos, em oportunidades anteriores, enfocado a questão 
da Associação mesmo que de forma geral, vez que nosso 
intuito, mais que falar da APRNCG é chamar a atenção 
para a importância da união de pensamentos e ações em 
prol de um objetivo comum.

Desta feita, estamos em março, mês em que (dia 8) se comemora interna-
cionalmente, o dia da mulher. Aqui, não é diferente. Registrem-se os nossos 
cumprimentos, os nossos melhores pensamentos e votos de conquistas cada 
vez maiores.

Mulher e Associação. Eis a receita perfeita para o sucesso da APRNCG. 
Desde os primeiros momentos, o sabemos, coube a elas o apoio, direciona-
mento e sustentação deste grande empreendimento chamado Núcleo Rural 
Casa Grande. Como exemplo, e por esta lembro, cumprimento e agradeço a 
todas as mulheres pioneiras de Casa Grande, cito a D. Dione, esposa do 
Prof. Aníbal Coelho. Ela, por conta e risco, adquiriu a chácara e apoiou o 
Professor em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento de um 
projeto social seu, do qual somos todos, beneficiários. O nosso sincero re-
conhecimento por esses trinta e cinco anos de trabalhos ininterruptos volta-
dos para o bem comum de nossa comunidade. 

Associação e Natureza. Tudo a ver. Casa Grande tem por missão a preser-
vação da natureza, a preservação do belo. Mesmo a majestosa e turística 
Igreja, construída pela comunidade sob a liderança de nossa Associação, 
tem o nome de São Francisco de Assis, protetor das fontes e da natureza. 
Com o Projeto Adote uma Nascente, reconhecido e premiado pela ANABB, 
Casa Grande com o apoio e dedicação da Família Paulo Roberto e D. Sônia, 
se colocou na vanguarda de uma Ação relevante que deu origem a um Pro-
grama do Governo do DF denominado Adote Uma Nascente, em 2001.

Somos a APNRCG – Associação dos Proprietários e Produtores do Núcleo 
Rural Casa Grande de grandes realizações, desde 1980, graças ao seu apoio, 
MULHER. Muito Obrigado.

 

Jacinto R. Lima

EDITORIAL
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ESPECIAL: DIA DA MULHER
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Falar das mulheres que arregaçaram as 
mangas e lutaram, em igualdade de con-
dições com os homens, para o Movimento 
Associativo, Comunitário, Social, Educati-
vo, Ambiental, Esportivo, Cultura e Religi-
oso de Casa Grande, chegar aonde che-
gou, só tem um porém, o perigo de come-
ter injustiças.

Mesmo andando nesta caminhada de 
areia movediça, irei tentar relembrar,co-
memorando o dia 8  de março, ao menos o 
nome de algumas delas, sobretudo, na 
área de educação, de saúde, associativis-
mo e religioso.

Professora Lucia Guaraciaba Calvoso, 
foi o elemento de ligação entre a Comuni-
dade e a Secretaria de Educação, conse-
guindo da Secretaria Eurides Brito, nos 
idos de 83, a criação da nossa Escola, 
apesar da legislação, existente na época, 
que proibia todo e qualquer serviço publi-
co em áreas, ditas irregulares. Foi difícil, 
mas ela venceu.

Dona Nora, uma anciã de quase 70 
anos, mãe do companheiro Bento Cayres 
Filho que trabalhou com o Argemiro, de-
baixo de sol causticante e de chuvas tor-
renciosas, conseguiram, em menos de um 
mês a relação de 22 alunos, pré-requisito 
para a escola iniciar suas atividades.

A engenheira, Adalucia Tiburtino de 
Oliveira, esposa do companheiro Sena, 
que fez o projeto da escola e acompanhou 
sua construção, ate que a Policia expulsou 
a FEDF que nos ajudava.

Dona Marta Maria Teixeira Feijoo que, 
juntamente com Dione, Ivone, minha 
irmã, Dona Joana, liderou todos os “ran-
gos” dos 68  mutirões da construção da 
Escola.

Dona Luzia Henrique do Carmo, embo-
ra analfabeta na época, foi a primeira fun-
cionaria, que cuidava de tudo na Escola: 
merendeira, limpeza. As vasilhas da cozi-
nha eram tão bem cuidadas e reluzentes 
que, após anos, pareciam recém compra-
das.

E as professoras? São tantas que, com 
certeza, irei esquecer-me de muitas (peço 
já perdão! São os achaques da velhice, 83 
anos não é mole). Joana Lima de Almeida, 
a pioneira - a primeira Diretora da Escola - 
depois Maria Valles Pereira, Marli (de sau-
dosa memória, nem o nome completo 
dela, sei) e, as atuais professoras, cujos 
nomes, também, não sei, mas são as guer-
reiras de hoje, como Adriana de Lima 
Sales Nunes e algumas dezenas mais.

Mas temos as guerreiras da Saúde: Dra. 
Andreia, a enfermeira, Bárbara, as meni-

AS GUERREIRAS DE CASA GRANDE



nas do PSF – Ângela, Aparecida, Tatiana – 
e a Silvana; sei que há mais gente, mas 
não sei os nomes, mas quero homenagear 
a todas.

E não podiam faltar as guerreiras do 
voluntariado dos Domingos de Lazer, ca-
pitaneadas pela Rosangela - Conceição, 
Dona Nivalda, Romilda, Vera, Marlene, 
Maria do Ivo, Rita, Suenia - ou as esposas 
dos Patrocinadores: Jose, do Francisco, 
Monica, do Vicente, Mieko,do Mario, Cé-
lia, do Clis, Lorelei, do Ricardo, Camille, 
do Ulisses e dos Parceiros: as meninas do 
JOCUM, como a Binha e muitas outras.       

E por fim as guerreiras da Capela, dos 
Festeiros de São Francisco: Dione, Dona 
Lia, Laura, Marilac, Christine, Alessandra e 
da Catequese - Ana Oliveira Cavalcanti 
(1ª. primeira catequista de Casa Grande) 
as 6 catequistas da Imaculada do Guará, a 
Gisele, a Professora Lucia... e para encer-
rar, as guerreiras da Associação: Dejanira, 
professora Ivone, Dra. Sonia, Ivani e, atu-
almente, a Cintia, nossa secretaria. 

Foram estas guerreiras “que fizerem 
acontecer” a Associação, a escola, a cape-
la, o posto de saúde, a Comissão de Segu-
rança, os Domingos de Lazer, enfim, CASA 
GRANDE e, hoje, merecem nossa eterna 
gratidão e reconhecimento. 

ESPECIAL: DIA DA MULHER

Mulher…
Que traz beleza e luz aos dias mais difí-
ceis, Que divide sua alma em duas
Para carregar tamanha sensibilidade e 
força
Que ganha o mundo com sua coragem
Que traz paixão no olhar

Mulher,
Que luta pelos seus ideais,
Que dá a vida pela sua família

Mulher,
Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma
Que vence o cansaço

Mulher,
Que chora e que ri
Mulher que sonha…
Tantas Mulheres, belezas únicas, vivas,
Cheias de mistérios e encanto!
Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas, admiradas todos os dias…

Para você, Mulher tão especial…
Feliz Dia Internacional da Mulher!
É o que deseja a Diretoria da APNRCG
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A Diretoria de Casa Grande trabalha em 
busca da melhoria de nossa região para 
moradores, produtores e proprietários. 
Atividades em fevereiro:

17/02: Visita ao Administrador do Re-
canto das Emas. Pauta. a) utilização do 
fresado remanescente do Recanto das 
Emas para melhoria das vias internas do 
NRCG; b) melhoria da via extensão da VC 
341, a partir da curva, para atendimento 
ao transporte escolar da região do Monjo-
lo, Condomínio Vitória até o assentamen-
to; c) Parceria com a Adm. do 
Gama com vistas ao atendimento 
do nosso setor.

18/02: Reunião do CONSEG 
RURAL – Conselho de Segurança 
Rural do Gama. Pauta: Questões 
diversas de segurança em nossa re-
gião; construção da Ponte no Mon-
jolo para ligação da VC 341 com o 
Recanto das Emas; melhoria do poli-
ciamento na área, etc;

20/02: Visita ao Adm. do Gama 
com a presença do Dep. Washington 
Mesquita. Pauta: a) Construção do 
PEC (Ponto de Encontro Comunitário 
de Casa Grande); b) Recapeamento 
do asfalto da VC-341; c) disponibili-
zação das máquinas para melhoria 
das vias internas em atendimento ao 
transporte escolar;

24/02: Visita ao Diretor Admin. da 
Coordenadoria de Saúde do Recanto 
das Emas: a) Renovação do Contrato de 
Comodato do Posto de Saúde de Casa 
Grande; b) Serviços de manutenção do 
prédio do PSF; c) possibilidade de am-
pliação com mais uma equipe para 
atendimento no PSF Casa Grande;

25/02: Visita ao Ministério Público 
acompanhada do Dr. Moisés Marques, 
Diretor da Terracap. Pauta: questões perti-
nentes à Ação de Reintegração de Posse.

 Realizados também encaminhamento e 
tratativas para a construção da nova escola 
de Casa Grande. Observamos que já se 
encontra na Terracap o Ofício 332/14 da 
Secretaria da Educação em que pleiteia a 
disponibilização do Lote 12MA21 para a 
construção, conforme solicitado pela 
Associação. 

ASSOCIAÇÃO

ATIVIDADES DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÄO DOS PROPRIETÁRIOS 

E PRODUTORES DE CASA GRANDE

Núcleo Rural Casa Grande – Gama/DF, 

24 de janeiro de 2014.

Ofício nº 03 – 2013/2015

Senhor Coordenador,

Cumprimentando-o, encaminhamos em anexo, identificação 

e Memorial  Descritivo referente à unidade 12 MA 21  – 

Núcleo Rural Casa Grande, elaborado pela Secretaria de 

Agricultura-DF, sob Responsabilidade Técnica de José 

Gomes  Fernandes, Gerente de Topografia e destinada à 

construção da Escola de Casa Grande.

Tal como as  tratativas verbais em diversas  oportunidades, 

solicitamos a V.Sª, seja requisitado o referido lote à Terracap 

para fins exclusivos de construção  da sede do Centro Edu-

cacional de Casa Grande, conforme orientação  do  PROE-

DUC-DF e Diretoria de Engenharia da FEDF, em reunião 

aqui na Associação em maio/13.

Sem mais, colocamo-nos  ao  dispor dessa Coordenação 

Regional de Ensino com vistas à realização desse empreen-

dimento  que, com certeza, alavancará o ensino nesta área 

rural  e que consta da PAUTA  DE  POSTULAÇÕES apresen-

tadas ao Governador Agnelo em reunião do “GDF JUNTO 

DE VOCÊ – GAMA-DF” em 15/12/13.

Saudações.

Jacinto Rodrigues Lima - Presidente da APNRCG

 Ao Ilmº Sr. José Antônio Gomes  Coelho - MD. Coordena-

dor da CRE – Gama 
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Está dada a largada. Dia 28  de setem-
bro de 2014, às 9 horas, será realizada 
a 4ª Corrida Rural de Casa Grande. A 
Largada será na Igreja de São Francis-
co de Assis e a Chegada, no estacio-
namento do Centro Comunitário de 
Casa Grande. Percursos de quatro e 
dez quilômetros, com prêmios para 
os primeiros colocados e medalhas 
por participação concluída. Será 
uma grande festa. Participe!
A Corrida de Casa Grande é a úni-
ca do DF a ocorrer na área rural. 
Além de promover o esporte na 
região, a Associação de Produtores 
espera comemorar com o evento o 
tão esperado recapeamento total 
da VC-341 que, segundo promes-
sas, deve finalmente acontecer, 
após tantos anos de cobrança. 
A APNRCG conta com a concre-
tização efetiva deste compromis-
so das autoridades, pois nossos 
atletas não podem correr preo-
cupados em desviar das crateras 
que hoje assolam a vida dos 
casagrandenses e causam trans-
tornos diariamente. 

ESPORTE
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Continuando o resgate histórico da 
construção da Capela de São Francisco de 
Assis e do início das atividades da comu-
nidade, publicamos os principais eventos 
nesta terceira parte.

Primeira reunião da Catequese
No dia 13/03/2000, reuniram-se, pela 

primeira vez, os catequistas com o Pe. 
Giovanni, na casa do casal Senhor Lázaro 
e Da. Lia para discutirem a programa da 
catequese do ano 2000. Achavam-se pre-
sentes, Pe. Giovani, Pedro Paulo, Norma 
Carla, Gisele as mais novas catequistas, 
Luciana e Aline,  fruto da catequese do 
ano passo. O padre sugeriu aos catequis-
tas um retiro no dia 09/04/2000 e pelo 
menos uma vez por mês uma reunião de 
estudos. Foi decidido, na reunião que Gisé 
seria a Coordenadora da Catequese, pelo 
fato dela morar aqui e de todos a conhece-
rem. Discutiu-se na época a questão do 
ônibus que havia no ano anterior e que, 
no final, foi tirado, do acompanhamento 
das crianças na missa. As matrículas ainda 
eram poucas, mas esperava-se o incremen-
to com o retorno das aulas.

Participação de Casa Grande no Conselho 
Paroquial de São Miguel Arcanjo.

No dia 21/03/2000, às 20 horas, Prof. 
Aníbal e Da. Dione foram até o Recanto 
das Emas para participarem da reunião do 

Conselho Paroquial, representando a Co-
munidade de Casa Grande e a Capela de 
São Francisco de Assis. Pe. Giovanni deu 
as boas vindas ao casal de Casa Grande e 
disse: “assim como temos que ter cuidado 
especial com as crianças recém-nascidas, 
assim também nós, do Recanto das Ermas, 
temos a incumbência de cuidar da Igreja 
que está nascendo em Casa Grande. Te-
mos que apadrinhá-la como todo carinho 
e dedicação”. Concitou todas as pastorais 
a darem toda assistência necessária para 
que Casa Grande se transformasse logo em 
Paróquia e pudesse andar com as próprias 
pernas. De imediato, todas as capelas da 
paróquia receberiam na programação da 
Semana Santa todas as cerimônias religio-
sas da época: Procissão de Ramos, no 
domingo. Lava pés, na quinta-feira, Via 
Sacra, na sexta, Vigília Pascal, no sábado e 
a Missa de Páscoa, no domingo.

Primeiro Retiro da Pastoral do Dízimo em 
Casa Grande

Para agilizar a criação da Pastoral do 
Dízimo, em Casa Grande, os líderes da 
pastoral no Recanto das Emas, Sílvio e Lia, 
fizeram no dia 02/04/2000, das 8  às 12 
horas, um retiro, no Recanto da Marina e 
da Sheila, chácara do Sr. Aníbal e Dione, 
14MA09, para os integrantes da equipe e 
demais interessados da comunidade. Foi 
realizado um almoço ao final. 

COMUNIDADE
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COMUNIDADE
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A Capela N. Senhora do Carmo cami-
nha com 10 pastorais que são: Coroinhas, 
Catequese, Legião de Maria, Liturgia, Mu-
sica, Grupo Jovem, Grupo de Terço das 
Famílias, Vicentinos, Ministro da Sagrada 
Comunhão e Batismo. Para todos os que 
queiram participar sintam-se convidados. 

• Catequese: todo sábado ás 14h;
• Legião de Maria: terça-feira às 18h;
• Terço das Famílias: terça-feira às 20h;
• Santa Missa e após a Missa, Terço das 
Famílias: todo domingo às 8 horas;
• Reunião dos Vicentinos: sábado 16h;
• Reunião da Liturgia: todo terceiro 
sábado de cada mês, Adoração a Jesus 
Sacramentado: das 18h até às 21h
• Na comunidade Santa Clara: Santa 
Missa: no segundo sábado e no quarto 
sábado de cada mês, temos a às 18:30h, 
e Catequese, todo sábado, ás 15h. 

Queremos, também, levar as crianças 
da Catequese, aos Domingos de Lazer, na 
chácara do Sr. Aníbal. 

por Ana Cavalcante



COMUNIDADE
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Catequese 2014
Está em pleno crescimento a procura 

pelo catecismo na Capela Sagrada Família. 
As aulas são ministradas aos sábado, no 
horário de 14h às 16h, coincidindo o tér-
mino das aulas com o início da Santa Mis-
sa. O horário escolhido tem por finalidade 
conseguir que tanto os catequistas quando 
os catequisando e seus familiares partici-
pem, com regularidade, da Santa Missa, o 
que não foi alcançado nos anos anteriores.

Aniversário de fundação
A comunidade está festejando durante 

este mês de março, o 11º aniversário de 
lançamento da pedra fundamental da Ca-
pela Sagrada Família.

Durante este período, pessoas integran-
tes da comunidade, por razões diversas, 
tiveram que partir para outras localidades, 
sem, no entanto, deixarem seu legado de 

participação construtiva e de muita res-
ponsabilidade, deixando em seus lugares 
nos integrantes não menos participativos, 
com espírito de fé e capacidade empreen-
dedorista, assegurando o sucesso tão bem 
reconhecido.

Ônibus para transporte
Prof. Aníbal encontrou o Dr. Nilo Cer-

queira, gestor à frente da SFA/DF (Superin-
tendência Federal de Agricultura) durante 
o aniversário do Dr. Claudio Toledo, no 
dia 16/03/2014, e pediu apoio para levar 
as crianças das Capelas para o Domingo 
de Lazer, projeto que atendeu 3.276 pes-
soas em 2013. Solicitou, uma vez por mês, 
um ônibus para transporte, que sairia de 
N. S. do Carmo, em Ponte Alta Norte, pas-
saria pela Capela Sagrada Família, che-
gando à chácara do Prof. Aníbal. Vamos 
torcer por uma resposta positiva! 

por Prof. Aquelino e Maria Cândida



DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS

Nova Sessão do Boletim Informativo: 
“Perguntas, respostas e prêmios”

Desde o ano passado queria descobrir 
uma ideia que motivasse crianças e jovens 
de Casa Grande a não só o lerem, com 
carinho e amor, mas, sobretudo, os moti-
vassem, concomitantemente, também, a 
frequentarem os Domingos de Lazer. 

Após trocar ideias com Dra. Sônia e 
vários casais amigos (Jacinto/Rosangela, 
Francisco/Jôse, Domingos Tamer/Sheila e 
Francisco Glauco/Isa), decidimos criar a 
sessão “Perguntas, Respostas e Prêmios” 
no Boletim Informativo, a partir de março 
de 2014.

Finalidade da iniciativa: atrair as crian-
ças, os jovens e suas famílias a ler o 
Boletim mensalmente e, sobretudo, moti-
var nossos leitores a participar dos Do-
mingos de Lazer, no seu reinício em  6 de 
abril de 2014, depois da reforma.

Dinâmica a ser seguida: os leitores res-
ponderão às perguntas sobre temas como 
Esportes (Copa do Mundo, em 2014,  e, 

Olimpíada, em 2016), História das Cape-
las de São Francisco, Sagrada Família e 
N. S. do Carmo, História de Casa Grande 
(para incentivar o orgulho de aqui morar).

 
Apuração: As respostas devem ser en-

tregues na Associação, até às 12 horas do 
sábado que antecede o Domingo de La-
zer de cada mês, pessoalmente ou via e-
mail (secretaria@casagrande.org.br) com 
nome e endereços completos, telefone e, 
se tiver, o e-mail, também. Uma comis-
são de 5 pessoas fará a apuração. Se 
houver mais de um ganhador far-se-á o 
desempate, durante o Domingo de Lazer, 

com cinco perguntas sobre o Boletim In-
formativo do mês anterior. Se ainda houver 
mais de um ganhador, tirar-se-á a sorte.

Prêmios: cada mês um prêmio diferente 
(bicicleta, máquinas fotográficas, MP3)

Premiação: Nos Domingos de Lazer, às 
16 horas, quem não estiver presente, per-
derá o direito ao prêmio.

Equipe responsável:
• Professor Aníbal R. Coelho (9989-
1855, Aníbal.rodrigues@terra.com.br)
• Domingos Tamer (9654-8787,  
dmgtamer@terra.com.br)
•  Sheila (34004-0551, 9968-2529, 
sheila.meiriane.medeiros@gmail.com)
• Francisco Glauco e Isa 
(baudd2007@yahoo.com.br) 
• C a m i l a F e i j ó o ( 8 1 8 5 - 4 3 1 2 , 
camilatfeijoo@gmail.com ) 
• Cintia, Secretária da Associação 
(3404-0019, secretaria@casagrande.org.br)
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COMUNICADO	 IMPORTANTE!
Em vista das chuvas copiosas diá-

rias e da chegada do Joca só no fim 
do mês, a reforma não ficou pronta. 
Assim sendo todas as atividades 
programadas para o dia 30 de mar-
ço e 6 de abril  ficam suspensas e 
transferidas para o dia  27 de abril e 
4 de maio, respectivamente. 

Tudo isto, para oferecer o melhor 
para os usuários dos Domingos de 
Lazer.
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DOMINGOS DE LAZER E DIVERSÕES SADIAS
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Concurso	 n.	 01	 -	 março/2014
Prêmio:	 uma	 bicicleta

a) Perguntas sobre a COPA 
1) Em quais anos o Brasil foi campeão da 
Copa do mundo de futebol?
2) Quais foram os times que enfrentaram 
a Seleção Brasileira, na Copa de 2010?  
3) Qual o nome do jogador que detém o 
recorde de gols marcados na Copa do 
Mundo e quantos gols ele marcou em 
jogos da Copa do Mundo?

b) Pergunta sobre a História de Casa 
Grande: Qual foi a Diretoria da 
Associação que liderou a construção da 
energia elétrica de Casa Grande e, depois 
de pronta, fez a doação á CEB?

c) Pergunta sobre as Capelas: Quais fo-
ram as pessoas que participaram da Co-
missão que construiu a Capela de São 
Francisco de Assis. Onde e quando isto 
aconteceu?

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!
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O Boletim Informativo da Associação 
dos Produtores do Núcleo Rural Casa 
Grande é uma importante ferramenta para 
divulgação das atividades dessa comuni-
dade. Por causa do espaço destinado a 
escola também tornou-se um elo entre 
escola e família na divulgação de ativida-
des, pedagógicas e sociais, dessa Institui-
ção Pública de Ensino.

Devido a grande importância que a 
comunicação tem na sociedade moderna, 
acreditamos que matérias bem produzidas 
para o BI, por parte da escola, possam 
colocar nossos estudantes em voga, no 
que tange a possibilidade de divulgação 
de seus pensamentos, seja por meio da 
escrita, dos desenhos ou quaisquer expres-
sões para comunicação disponíveis.

Sabendo da abrangência desse BI e do 
elevado número de leitores a que esse é 
submetido mensalmente, decidimos criar 
o PROJETO REDAÇÃO CEDCG em que 
nossos professores de Língua Portuguesa e 
seus alunos do turno noturno passarão a 

ser os grandes responsáveis por essa pu-
blicação a cada mês.

Cada um dos professores responsáveis 
por essa pasta - Prof. Francisco, Prof. Már-
cia e Prof. Jaqueline - montarão em suas 
salas de aula, a cada mês, uma pequena 
redação jornalística para elencar os partí-
cipes, debater pautas, compartilhar textos, 
discutir imagens e publicar as matérias 
que irão para o BI APNRCG.

Essas matérias passarão por todos os 
turnos de funcionamento e abordarão a 
instituição como um todo com artigos, 
entrevistas, enquetes, tirinhas, desenhos, 
redações, fotografias etc.

Dessa forma, acreditamos dar voz a 
nosso alunado e transformaremos o nosso 
espaço no BI APNRCG em um grande nú-
cleo de entretenimento, diversão, comuni-
cação e aprendizado. Tudo, partindo de 
aulas de Língua Portuguesa que poderão 
viabilizar, para nossa comunidade escolar, 
a possibilidade de conhecer as esferas de 
nossa escola por meio do olhar dos nossos  

PROJETO REDAÇÃO CED CASA GRANDE
pela Equipe Gestora do CEDCG

EDUCAÇÃO
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Estudantes.
Na edição do mês de março, gostaría-

mos de apresentar os Professores envolvi-
dos nessa empreitada pedagógica e os 
segmentos em que estão inseridos:

MÁRCIA RIBEIRO: Professora de Língua 
Portuguesa na SEEDF e no CEDCG desde 
2013.

JACQUELINE CAVALCANTE: Professora 
desde julho de 1996 e na SEDF desde 
março de 2001. Iniciou seu trabalho no 
Colégio do Gama, CG. Trabalhou no fun-
damental II do CEF 03, Gama Leste e hoje 
leciona Português no CEMI – Centro de 

Ensino Médio integrado a Informática. 
Acabou de chegar ao CECG onde leciona 
para 8º ano do EJA e Espanhol para as três 
séries do ensino médio.

FRANCISCO PIMENTEL: Professor de 
Língua Portuguesa na SEEDF e no CEDCG. 

Certamente, nas próximas edições po-
deremos prestigiar, aqui no BI APNR CG, 
textos e imagens coletados e editados por 
nossos alunos sob o olhar atento e cons-
trutivo de seus Professores. Assim, teremos 
realmente uma comunidade escolar repre-
sentada e gravada nos anais desse Boletim 
Informativo. Até lá! 

Em uma modesta lembrança en-
tregue para todas as mulheres que 
trabalham em nossa escola, mate-
rializamos nossa admiração e 
respeito. Queremos que essa se 
multiplique para nossas alunas, 
mães de alunas e todas as mu-
lheres de nossa comunidade 
escolar.  Parabéns a todas!!! 
Equipe Gestora CEDCG.

EDUCAÇÃO



Acesso a Olho d´Água 
uma melhor passagem 
para os amigos e com-
panheiros.
Não é de agora que 
Associação olhou com 
carinho e amor pelo 
beco que une Casa 

Grande a Olhos d´Águas. Sua abertura, 
há vinte anos, a mudança dos postes 
da rede elétrica, o asfaltamento dele e 
agora sua limpeza geral. É uma filoso-
fia de boa amizade e de chamamento 
para andarmos e crescermos juntos. 
Queremos parabenizar, então, o Paulo 
Roberto pela iniciativa e, sobretudo, 
agradecer ao Eliézio o trabalho que fez 
com tanto cuidado, maestria e dedica-
ção, uma limpeza geral: capina, retira-
da de lixos e entulhos do local. A foto 
documenta o fato.

Quem foi o ganhador do Faqueiro da 
Vovó Neném?

 Primeiramente, quero, em nome da 
Família Coelho de Virginópolis, MG, 
agradecer o apoio sincero recebido de 
todos aqueles que compraram números 
da rifa. Foram duzentos. O sorteio foi 

pela Loteria Federal do dia 15/02/2014 
e o número sorteado foi “4200” con-
forme a Loteria do dia 15. A ganhadora 
foi ZAIA de Belo Horizonte.

Sessão social a partir de abril
Publicaremos no Boletim os aniver-

sariantes do mês, bem como a chegada 
de novos membros das famílias, os 
nascimentos e, também, registraremos 
os falecimentos. Para tanto necessita-
remos a colaboração concreta de to-
dos, nos comunicando os fatos e os 
eventos. A publicação é gratuita, mas 
por motivo de planejamento de espa-
ço, tem que ser feita até 10 de cada 
mês. Utilizem o e-mail e falem com a 
Secretária da Associação:
secretaria@casagrande.org.br

Aniversário do Higor
Foi no dia 02 de março, na chácara 

do Paulo e da Dra. Sônia, as comemo-
rações dos dois aninhos do Higor, pri-
mogênito do Eliézio e da Roselene.  
Muito participativo e alegre, começou 
as 14 hora e foi até o cair do sol. As 
crianças tiveram o privilégio de utilizar 
a piscina quente do casal proprietário 
da chácara e uma cama elástica novi-
nha em folha. Queremos, então, dese-
jar ao Hi-
g o r q u e 
e l e s e j a 
uma cópia 
fiel do pai 
q u e e l e 
tem. 
Parabéns!!

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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Falecimento de Dona Noêmia Mattos

”Comunicamos com pesar, o fale-
cimento da Srª. Noêmia, esposa do Sr. 
Althair Mattos, ocorrido ontem (25/02/
2014)”. O velório e sepultamento ocor-
reram no Cemitério de Taguatinga no 
dia 26/2. Foi um choque muito grande, 
pois, o casal é muito amigo e grandes 
admiradores do nosso trabalho, em 
Casa Grande, não só com palavras, 
mas, sobretudo, com atitudes e fatos 
concretos. Seu velório foi muito con-
corrido, símbolo da amizade que ela 
conquistou na Comunidade. Quere-
mos, então, não só darmos os pêsames 
ao Senhor Althair e ao Francisco, seu 
filho, mas sobretudo, associarmos às 
orações que faremos pelo seu eterno 
descanso.

Já temos NOTA FISCAL
O talão de notas fiscais da Associa-

cão já está pronto. Esta é uma boa no-
tícia, pois, agora teremos mais liberda-
de de correr atrás de propagandas para 
o Boletim, inclusive propagandas ofici-
ais. Quero, em primeiro lugar, então, 
agradecer a colaboração e a compre-
ensão do Paulo Roberto, que agiu rápi-
do. Isto é que eficiência.

Palavras amigas sobre o Domingo de 
Lazer

Buscando ajuda para colocar em 
prática a nova sessão de “Perguntas, 
Respostas e Prêmios”, entrei em conta-
to com alguns casais amigos. O resul-
tado foi a recusa de alguns por motivos 
pessoais plausíveis e a aceitação por 
outros com grande alegria e animação. 
Compartilho algumas manifestações, 
como a do Domingos Tamer e Sheila 
que responderam assim: 

“Amigo e admirável Aníbal!!  Sua 
iniciativa é simplesmente e, não pode-
ria ser diferente, INSPIRADÍSSIMA! Sua 
preocupação com as crianças e ado-
lescentes é algo CELESTIAL e conta-se 
nos dedos de uma só mão, os que não 
comungam com essas suas atitudes e 
abdicação a uma comunidade. 

Quando vejo suas atitudes - cada 
vez mais surpreendentes - fico a imagi-
nar: tive o prazer de conhecê-lo, pes-
soalmente, e conviver na mesma co-
munidade com um ser humano de 
carne e osso que desceu do Paraíso!!! 
Só pode!!! 

Não posso perder essa oportunidade 
vinda dos Céus - por suas mãos - de 
fazer o mínimo do mínimo, para co-
mungar contigo nessa parcela que nos 
ofereces! Tenho algumas sugestões, 
que no ATO da leitura de seu e-mail 
me foi sugestionada por intuição, e 
precisamos conversar pessoalmente 
sobre o assunto. Veja dia e hora que 
podes nos receber - se possível com 
exceção do período noturno - para 
trocarmos ideias a respeito. Aguardo, 
grato.” 

MENSAGENS DO PROFESSOR ANÍBAL
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O servidor público Carlos Eduardo Tius-
so ostenta orgulhoso um "título" importan-
te: ele é o primeiro morador de Brasília a 
adotar o sistema de medição bidirecional 
de energia domiciliar. Na prática, isso si-
gnifica que Tiusso produz a energia que 
consome e o excedente ele vende à rede 
de energia. No fim do mês, ele consegue 
um desconto de até 70% na conta de luz.

Ainda pouco difundida, a proposta am-
plia os benefícios para quem usa alguma 
fonte geradora de energia em casa, como 
a solar, permitindo que o cliente tenha o 
controle do que produziu, não consumiu e 
forneceu à rede e, assim, tenha abatimen-
to nas despesas.

A situação foi regulamentada pela 
ANEELl em abril de 2012 e parte do pres-
suposto de que quem gera energia em 
casa compartilha o excedente com a rede 
pública. Os equipamentos instalados na 
casa do consumidor permitem medir a 
energia gerada pelas placas e a que ele 
entrega à rede de clientes da região. A 

diferença corresponde ao que ele usou. 
Caso ele consuma mais energia do que 
produziu, paga a diferença. Se a produção 
for maior do que o consumo, ele fica com 
crédito para as contas futuras.

O servidor público mora em uma casa 
de 430 m² no Jardim Botânico. São quatro 
suítes, para dois adultos e duas crianças. A 
adesão ao sistema custou R$ 16,5 mil e 
levou sete meses para ser concluída. No 
período, Tiusso precisou levar certificados 
internacionais e outros documentos com-
provando a eficiência do projeto. A expec-
tativa é de que o investimento tenha retor-
no em oito anos e de que a vida útil do 
sistema seja de 30 anos.

De acordo com Tiusso, a adesão dele ao 
novo sistema ocorreu por três motivos: 
financeiros, ambientais e de eficiência 
energética. "Nesses dias de intenso calor, 
momento em que a rede pública está mais 
saturada, fornecendo energia para todos 
aqueles que estão utilizando aparelhos de 
ar-condicionado, é exatamente o momen-

to em que o sistema [insta-
lado em casa] está gerando 
mais energia e a injetando 
na rede pública", afirmou.
Segundo a CEB, a Embaixa-
da da Itália também aderiu 
ao novo sistema. Além disso, 
um morador do Lago Sul 
instalar os equipamentos na 
casa dele.

fonte: Raquel Morais, G1DF
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

MORADOR DO DF PRODUZ ENERGIA E VENDE À REDE 

Painel solar instalado na casa do 
servidor público Carlos Eduardo 
Tiusso, em Brasília (Foto: Carlos 
Eduardo Tiusso/Divulgação)



É com grande satisfação e alegria que 
começo   escrever para os moradores, em 
especial para as mulheres do Nucleo Rural 
Casa Grande. Costumo falar que o lugar, 
assim como o nome, é lindo. Núcleo Rural 
Casa Grande! E quem não sonha em ter 
uma Casa Grande e bonita ? 

Mulheres residentes na área rural têm o 
privilégio de poder cozinhar no fogão 
à  lenha, colher frutas, legumes e  verdu-
ras,  direto da  horta,  acordar com o coral 
das maritacas, galo cantando, assistir  ao 
nascer do sol,  um dos maiores presentes 
de Deus para a humanidade.

Quero deixar para vocês algumas dicas:
• Ao invés de colocar fogo nas folhas 
que caem das arvores, use-as como 
adubo  orgânico, coloque nos troncos 
de  bananeiras, coqueiros, ao redor de 
plantas ainda jovens, pois   irá prolongar  
a umidade da terra;
• Use o esterco de galinha, do porco ou 
do  gado  para adubar sua horta;
• Recicle os vidros, fazendo conservas 
e compotas, guardando temperos, se-
mentes, etiquete-os e coloque a data e 
prazo de validade;
• Vidros   quebrados  devem ser bem 

enrolados  em folhas de 
jornal antes de colocar no 
lixo, evitando acidentes 
com  aqueles que nos 
prestam serviço de grande importância;
• Não jogue lixo e entulho nas ruas, 
deposite no local apropriado;
• Separe lixo orgânico dos demais;
• Se esforçe para produzir pouco lixo;
• Congele frutas da epóca (manga, ace-
rola, pitanga, uva etc);
• Cultive em sua horta plantas que afu-
gentam insetos como: citronela (comba-
te mosquito da dengue), hortelã (comba-
te as formigas dos canteiros e roseiras);
• Tome seu chá predileto! Com  er-
vas  que você mesma plantou;
• Sepa re  um tempo  pa ra e s t a r 
com  as  pessoas que você tanto ama!
E acima de tudo, neste mês  de mar-

ço em que comemoramos o Dia Internaci-
onal da Mulher, que sejamos felizes, res-
peitadas e que possamos fazer a diferença 
seja no campo, na cidade, nas empresas, 
e  que a nossa mensagem seja antes de 
tudo, o  Amor! 

Lembre-se sempre: Você é  a obra prima 
de Deus!!

CANTINHO DA ALCIDETE
“Que a nossa mensagem seja antes de tudo o Amor”
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QUESTÃO FUNDIÁRIA

O governo do Distrito Federal ordenou 
o despejo de uma das unidades da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), estatal de excelência e reco-
nhecimento internacional. A Secretaria de 
Habitação do GDF reivin-
dica área de 2.130 hec-
tares, na região de Pla-
naltina, onde a Embrapa 
Cerrados funciona há 
mais de 35 anos.

Por meio de um ofí-
cio, o secretário de Ha-
bitação, Geraldo Mage-
la, solicita ao presidente 
da Embrapa a desocu-
pação completa do ter-
reno, “no prazo máxi-
mo de 30 dias”, para 
implantação de política 
habitacional do GDF: construir quatro mil 
apartamentos populares para famílias de 
baixa renda, dentro do programa Minha 
Casa, Minha Vida, do governo federal.

Se fosse cumprida à risca, essa determi-

nação significaria desalojar, no prazo de 
um mês: 97 pesquisadores (78  com douto-
rado e 19 com mestrado), 74 analistas e 
237 assistentes, interrompendo dezenas de 
pesquisas. A estrutura completa da empre-

sa abrange 19 laboratórios, 
oito casas de vegetação, 
um viveiro e uma uni-
dade de beneficiamento 
de sementes, construí-
dos em 60 mil m2. A 
área total ocupada é de 
2,1 mil hectares, inclu-
indo 700 ha de reservas 
ecológicas permanen-
tes, divididas em sete 
áreas distintas com dez 
tipos fitofisionômicos de 
Cerrado.

Ao longo de quase 40 anos 
de funcionamento, a Embrapa levou o 
Brasil à liderança em agricultura tropical. 
As tecnologias desenvolvidas pela Embra-
pa para a incorporação dos cerrados no 
sistema produtivo tornou o bioma respon-

GDF QUER ÁREA DA EMBRAPA CERRADOS

Se fosse cumprida à risca, 
essa determinação 

significaria desalojar 
97 pesquisadores (78 com 

doutorado e 19 com 
mestrado), 74 analistas e 

237 assistentes, 
interrompendo dezenas de 

pesquisas.

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
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sável por 48%  da produção agrícola no 
País. A Embrapa Cerrados foi criada para 
pesquisar e viabilizar soluções para a ocu-
pação racional e sustentável da região.

Por meio de sua assessoria, Geraldo 
Magela alega que precisa construir 100 
mil moradias populares até 2014 e a área 
ocupada pela Embrapa, de propriedade da 
Terracap (Companhia Imobiliária de Brasí-
lia) é indispensável para abrigar, pelo me-
nos, cinco mil unidades. Afirma que a 
empresa está localizada em “área urbana”, 
onde existe um entroncamento rodoviário 
propício à implantação de “conglomera-
dos urbanos”, o que reduziria o valor dos 
investimentos em rodovias, redes elétricas 
e saneamento básico.

“Sendo a área urbana, é ali que devem 
ser construídas as habitações populares. E 
sendo a pesquisa de características rurais – 
experiências com pastagens – ela pode, e 
deve, ser realizada em região rural”, ar-
gumenta Magela. O secretário também 
informa que o GDF ofereceu uma área 
vizinha ao terreno ocupado pela empresa 
para transferência das pesquisas, mas essa 
possibilidade ainda está em estudo nas 
rodadas de negociações entre diretores da 
empresa e o primeiro escalão do governo.

A comunidade científica argumenta que 

esta desocupação e consequente transfor-
mação da área em zona urbana, além do 
prejuízo causado pela extinção das pes-
quisas em desenvolvimento, vai trazer 
consequências negativas para toda a uni-
dade e que “isto será o início do fim da 
Embrapa Cerrados.”

A Comissão de Agricultura aprovou nes-
ta quarta-feira (19/03), requerimento do 
deputado Oziel Oliveira (PDT-BA) para a 
realização de audiência pública para de-
bate do projeto do GDF, que ordena a de-
socupação da Embrapa Cerrados.

Foram convidados para a audiência 
o Governador, Agnelo Queiroz, o Secretá-
rio de Habitação, Geraldo Magela, o Pre-
sidente da Terracap, Abdon Henrique de 
Araújo e o Presidente da Embrapa, Maurí-
cio Antonio Lopes. A data da audiência 
ainda vai ser agendada pela Comissão.

O quadro se agrava dentro da realidade 
adversa no Distrito Federal, que envolve as 
terras públicas: a grilagem. Desde a fun-
dação de Brasília, os grileiros se valem da 
falta de fiscalização e da impunidade para 
fatiar e comercializar, ilegalmente, terras 
públicas. Além disto, a falta de registro das 
terras por parte da Terracap só dificulta 
ainda mais a regularização, principalmen-
te do meio rural. 

QUESTÃO FUNDIÁRIA
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“Melhor do que todos os presentes por 
baixo da árvore de natal é a presença de 
uma família feliz”. (fonte desconhecida)

Não há palavras que expliquem o ta-
manho da felicidade que está na união e 
na confraternização em família. Em de-
zembro de 2013, mais uma vez, os Flores 
recordaram, com muita ternura, dos Natais 
dos tempos de criança. 

Havia aquela preocupação da dona 
Isabel Flores, lá em Santana, no interior da 
Bahia, em tornar o ambiente familiar mais 
bonito e mais aconchegante do que nunca 
na época do Natal. Os parentes se reuni-
am e o bate papo animava até altas horas 
da madrugada.

Ah, como é bom lembrar tudo isso; po-
rém, melhor ainda é fazer com que esses 
momentos se repitam com muito carinho 
e para sempre nos corações de cada um 

dos Flores. Esse foi o melhor presente dei-
xado por aqueles que já se foram e o que 
se pode compartilhar com os que estão 
por vir.

E é nesse cenário natalino que a Família 
Flores se reúne, sempre a cada dois anos 
na Chácara Juruá, para reviver todos os 
passos da infância, com aqueles parentes 
especiais e, mesmo que distantes, ainda 
muito importantes para cada um deles.

São pais, filhos, sobrinhos, primos, ne-
tos, avós, tios, cônjuges... Cerca de 750 
parentes dos mais variados cantos do país 
e todos documentados na árvore genealó-
gica da Família Magalhães Flores. A ideia 
é conhecer a história de cada um, o seu 
contexto e se apaixonar.

Eles sabem o parentesco de todos e o 
grande responsável por essa imensa famí-
lia foi Seu Joaquim Magalhães Flores. 
“Meu pai casou duas vezes. Casou com 

IV ENCONTRO DA FAMÍLIA MAGALHÃES FLORES

ACONTECEU EM CASA GRANDE
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uma, depois ficou viúvo e desse primeiro 
casório, teve oito filhos. Então, ele casou 
logo em seguida com a irmã da falecida e 
teve mais 13 filhos”, explica Osvaldo do 
Rêgo Flores, o terceiro filho do segundo 
casamento, responsável pelos encontros e 
administrador da árvore genealógica no 
sítio da família. 

Neste ano, compareceram 
ao almoço de Natal aproxi-
madamente 150 pessoas, com 
direito a surpresas. Eutália Flo-
res e Adalton trabalharam jun-
tos e não sabiam que são pri-
mos. Lia, Rogério Flores parti-
ciparam pela primeira vez este 
afirmou que não perderá 
os próximos. Letícia Flo-
res, filha de Ana Paula, 
descobriu que o seu filho 
Davi era o primeiro de 
muitos que virão na oitava 
geração da família.

Marcelo de Castro Flores, o filho Bruno 
Rocha Castro Flores, o irmão Marcos Cas-

tro Flores com a esposa Raquel Hasken 
Vieira Flores e a filha Rubia Vieira Flores 
são parentes mineiros e, pela primeira vez, 
participaram do Natal em Brasília e pude-
ram conhecer os familiares. 

E para aqueles que não compareceram 
à confraternização do IV encontro 
da família, Margarida Flores Pe-
drosa avisa que a comida é farta e 
não falta nem mesmo para quem 
chega atrasado. “É comida mes-
mo! Pode chegar toda hora que 
tem comida”.
O encontro acontece dos dias 
22 a 27 de dezembro sempre a 
cada dois anos. A abertura é 

marcada pelo aniversário 
do primogênito do anfitri-
ão da festa, Emerson Bran-
dão Flores, e se estende 
até depois do Natal. Para o 
próximo encontro, em 
2015, a grande expectativa 

da família é a presença de todos os Flores 
que moram em Minas Gerais. 

ACONTECEU EM CASA GRANDE

Eunice Flores (93 anos), mora na 
Capital de São Paulo e não perde 
um encontro. “Enquanto eu puder, 
eu estou vindo”, diz a irmã mais 
velha da família.
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Como nos anos passados, Cláudio Tole-
do deu um lauto e festivo almoço, nos 
Laticínios Araguaia, para amigos, políticos 
de seu relacionamento, mas sobretudo, 
para seus companheiros de lutas e de can-
toria sertaneja, no dia 16/03, dia de seu 
aniversario.

Desde o primeiro, além de convidado 
sempre colaborei, com muita alegria e 
satisfação, de alguma forma, para sua rea-
lização.

Como apareceram vários políticos, 
aproveitei não só para fazer-lhes compa-
nhia, mas, sobretudo, para reivindicar coi-
sas para Casa Grande.

1) Conversei com o Deputado Roney 
Nemer sobre a Corrida Rural que quere-
mos ressuscitar. Ele não tem verba especi-
fica, agora, mas poderá remanejar, na Se-
cretaria de Esporte, verba de sua autoria. 

Coloquei-o imediatamente em contato 
com no nosso Presidente Jacinto que deve-
ra agilizar nos próximos dias este remane-
jo na Secretaria.

2) Estive, também, com Dr. Nilo Cer-
queira, amigo de longas datas e que nos 
ajudou na liberação de verbas que o De-
putado Paulo Otavio havia colocado para 
a Corrida. Pedi a ele o patrocínio de um 
ônibus, para levar as crianças e jovens das 
Capelas de N. S. do Carmo e Sagrada Fa-
mília para os Domingos de Lazer, nos pri-
meiros domingos de cada mês. Ele aceitou 
de imediato o compromisso. Ficou apenas 
combinado de colocá-lo depois, a par dos 
detalhes deste transporte, como endereços 
e datas e horários.

3) Almocei ao lado do Vice-Governa-
dor, Tadeu Filippelli. Falei, também, com 
ele da Corrida Rural e da possibilidade 
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PROF. ANÍBAL APROVEITA ANIVERSÁRIO DE CLÁUDIO 
TOLEDO E CORRE ATRÁS DE BENESSES PARA CASA GRANDE 

por Prof. Aníbal Rodrigues Coelho
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dela acontecer, no dia 28/09/2014, inau-
gurando o recapeamento do asfalto da 
VC341. Ele gostou da ideia, achou-a viá-
vel e me deu permissão para publicar este 
seu compromisso.

4) Encontrei, também, com vários ami-
gos da EMATER e companheiros: Celso 
Lago, Guimarães e, muitos outros. A todos 
dei o Boletim e consegui do Guimarães 
uma propaganda de um rodapé da empre-
sa dele para o BI de março, a Athenas 
Containers.(athenaslocacao@gmail.com,   

8419-8009, 3458-1616).
5) fiquei também conhe-
cendo a Superintendente 
do BRB,  Dra. Patrícia Melo 
(patricia.melo@brb.com.br 
- 9657-0050 e 34128853). 
Acompanhei-a até a Capela 
de São Francisco. Ficou 
encantada com o que viu e 
ouviu e me prometeu aju-
dar na publicação do 
Boletim com uma propa-
ganda do BRB. Que a pro-
curasse depois.
6) Encontrei ainda o Polaco 

que me deu informações do amigo Chico 
Piva que está passando por momentos di-
fíceis. Fiquei de ir visitá-lo, no setor de 
Abastecimento  (9868-8987).

Todas estas conversas foram acompa-
nhada de fotos, feita pelo Dr. Elson Anto-
nio Batista, Gerente de Negócios Plenos, 
da Agencia do BRB da CEB, que ira me 
mandar, por e-mails, todas as fotos. Seu e-
mail: elsonantoniobatista@yahoo.com.br   e tele-
fones: 9937-1685 e 3346-1458. 
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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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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!


