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Linha Verde
Trata-se de uma das mais importantes obras do governo 

para desafogar o trânsito na Estrada Parque Taguatinga 
(EPTG). A novidade são os corredores exclusivos para 
ônibus, a construção de quatro viadutos, 17 passarelas 
e uma ciclovia em toda via. A pista também vai dobrar 
de tamanho para comportar os 140 mil veículos que cir-
culam por lá todos os dias. O primeiro trecho de Linha 
Verde tem 12,7 km e gerou 1360 empregos diretos e 5 
mil indiretos.

Palácio do Planalto
Projetado pelo Niemeyer, o palácio da Presidência da 

República consumiu investimentos de R$ 88 milhões, o 
que inclui restauração da estrutura principal, a substituição 
das instalações hidráulicas e elétricas, e a atualização do 
sistema de ar condicionado. Com 36 mil metros quadra-
dos, divididos em quatro andares, o prédio começou a ser 
construído em 1958 e foi inaugurado no dia 21 de abril de 
1960. A reforma não estará pronta dentro do prazo, tendo 
em vista a modificação da planta do subsolo, que deve 
ser feita para permitir a instalação de postos de trabalho 
anteriormente situados nos andares superiores.
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BRASÍLIA EM NÚMEROS

História da 
Engenharia 
de Brasília 
em livro
O aniversário de 

Brasília vem moti-
vando a produção de 
diversas publicações 
cujo mote é o cin-
qüentenário da cidade. Um deles será patrocinado pelo 
Sinduscon-DF, intitulado “De Plano Piloto a metrópole: 
a Marcha Urbana de Brasília”, que é resultado da tese 
de doutorado de Jusselma Auxiliadora Duarte de Brito, 
defendida na UnB. O livro relata, entre outras coisas, os 
feitos e as histórias de grandes construtoras do DF. Para 
saber mais sobre o lançamento, basta entrar no site www.
sinduscon-df.org.br.

Anuário mapeia DF
Está prestes a ser lançado também o Anuário do DF 

Edição 2010 – Uma Ferramenta de Fomento ao Turismo 
de Negócios e ao Desenvolvimento do Distrito Federal. 
Trata-se de uma publicação da Mark Consultoria, com o 
apoio da Brasília Tur. O objetivo é promover Brasília para 
empreendedores de outros estados, pegando como mote 
o aniversário de Brasília.

Céu de Brasília inspira concurso 

Um dos ícones de Brasília vira tema de concurso. É que 
o Terraço Shopping acaba de lançar a promoção Curta 
Brasília, que presenteará com câmeras Sony Handycam 
Bloggie e um ano grátis de cinema os autores dos melhores 
vídeos de até um minuto, com o tema “céu de Brasília é o 
limite”.  Para participar é preciso postar o vídeo no YouTu-
be com o tag #Curta Terraço e cadastrar-se no site www.
terracoshopping.com.br/curtaterraco. Os vídeos deverão 
ser produzidos em mídia digital – máquinas fotográficas, 
filmadoras ou celulares.

Festival comemora 50 anos 
Um dos festivais gastronômicos mais importantes de 

Brasília, o Brasil Sabor 2010, vai homenagear o cinqüen-
tenário da cidade, de 14 de abril a 16 de maio, reunindo 
79 restaurantes e 99 endereços. A expectativa é de que 
sejam vendidos mais de 45 mil pratos, três mil a mais que 
no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes – Seccional DF (Abrasel-DF).

Rodoviária Interestadual
Orçada em R$ 45 milhões, a nova rodoviária – cujas 

obras tiveram início em julho de 2009 - substituirá a 
rodoferroviária, que recebe ônibus de todos os estados 
do país. Ao todo, mais de dois milhões de pessoas serão 
beneficiadas. São 32 plataformas de embarque e desem-
barque de passageiros; e passarela coberta que dá acesso 
à estação do Metrô.

Vila Olímpica do Parque da Vaquejada
O complexo esportivo foi orçado em R$ 8,4 milhões. 

Contará com uma estrutura moderna, que abrigará pis-
cina semiolímpica, campo de grama sintética, quadra de 
areia, pista de atletismo, churrasqueiras, muro de escalada, 
ginásio poliesportivo coberto e adaptação para pessoas 
com deficiência.

Reforma da fonte luminosa
Patrocinada pela Eletrobrás, a obra vai custar R$ 10 

milhões e prevê nova estrutura e instalações hidráulicas e 
elétricas para um dos cartões postais de Brasília.

A Feira da Torre
As obras de revitalização começaram em novembro 

do ano passado.  O objetivo é instalar e receber melhor 

Torre de TV Digital
Com 180 metros de altura, a “Flor do Cerrado” – como 

está sendo apelidada a TV Digital, foi projetada pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer. Não tem data prevista para 
a inauguração ainda. São R$ 80 milhões de investimento 
para construir o mirante e o restaurante para o público. 
Na torre, serão instalados os equipamentos das emissoras 
de televisão para a transmissão do sinal digital.

O que não está confirmado para 21 de abril

Obras previstas para o dia 21 de abril
Com a crise política, que vem assolando Brasília desde o final do ano passado, o grande temor da população 

era que as obras em andamento por todo o DF fossem paralisadas. Confira a relação do que está confirmado 
para ser entregue à população do Distrito Federal no dia 21 de abril:

os feirantes e visitantes. Serão consumidos, no total, R$ 
15 milhões para a construção de 610 barracas metálicas, 
duas alas de alimentação e sanitários.

Clube do Choro
Um dos espaços culturais mais tradicionais de Brasília 

recebeu R$ 2,3 milhões para a nova estrutura, que abrigará 
a Escola de Música Raphael Rabello, em homenagem ao 
consagrado violonista. São oito salas de aula para 24 pes-
soas cada uma, e dez individuais, além da sala de concertos, 
com 400 lugares e área de convivência.

Criação exclusiva do El Paso Texas para o Festival

Rodoviária Interestadual: investimento de R$ 45 milhões

Torre de TV Digital: 
projeto de Niemeyer, 
apelidado de “Flor 
do Cerrado”
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