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EM EVIDÊNCIA Em 2017, a capital brasileira sediará o 89º 
Encontro da Indústria da Construção (Enic), 
evento que reúne, anualmente, toda a cadeia do 
setor e abre espaço para discussões sobre o fu-
turo da construção, que reflete inteiramente no 
futuro do país. Superando as expectativas, Brasí-
lia cresceu 50 anos em cinco, sendo considerada 

moderna desde o seu berço. Não é à toa 
que ela traz obras arquitetônicas ímpares, 
riquezas naturais e experiências únicas 
para quem vive os traços de Brasília. Uma 
capital para descobrir, viver e se encantar.  
Com o slogan “Superação é nossa maior 
obra”, a 89ª edição do evento foi lança-

da, oficialmente, em Foz do 
Iguaçu, no dia 13 de maio. 
O encontro será entre os 
dias 24, 25 e 26 de maio de 
2017, no Centro de Eventos 
e Convenções Brasil 21. As 
inscrições estarão abertas a 
partir de setembro de 2016, 
pelo site oficial do evento. 
As taxas variam de R$ 450 
a R$ 1.250. Esta edição do 
Enic conta com a realização 
do Sinduscon-DF e promo-
ção da CBIC.

Artista brasiliense conquista construtoras
Um brasiliense está ganhando espaço no 

concorrido mercado artístico nacional. 
Trata-se de Rogério Reis, que desenvolveu o 
conceito das Morfoses – linguagem em es-
cultura contemporânea que mescla a arte, 
o design e o pensamento. 
Rogério Reis tem recebi-
do diversas encomendas 
do mercado imobiliário. 
Só no Noroeste, o mais 
novo bairro de Brasília, 
soma mais de dez escul-
turas grandes de aço com 
3 metros de altura. No 
Condomínio Ilhas Maurí-
cio, um dos mais nobres 
do Park Sul, o artista pro-
duziu para a entrada do 
empreendimento uma 
impressionante es-
cultura de quase 6 
metros de compri-
mento, além de ou-
tras menores para os halls 
de entrada. Há também a Arte-
facto – uma das mais tradicionais grifes de 
luxo do país, localizada na QI 21 do Lago 
Sul, que conta com uma obra multicolorida 
de aço com 4,3 metros de altura, instalada 
em frente ao showroom, reconhecido na-
cionalmente por seu requinte e bom gosto. 
Entre as construtoras atendidas por Rogério 
Reis, destacam-se a Rossi, OAS, Brasal, Vi-
lella & Carvalho, Attos e Real. Paralelamen-
te, Rogério Reis está apostando na criação 
de mesas de design-arte em aço e em in-
tervenções na Arquitetura, usando suas 
formas como inspiração. “A Morfose é um 
trabalho com linguagem consistente que 

cita diversos autores como Darwin, Kierk-
gaard e Lavoisier. Não é somente uma es-
tética agradável. A forma fluída é a lingua-
gem que traduz o pulso da natureza em 
seu movimento contínuo”, explica o artista, 
graduado na Escola de Belas Artes da UFRJ. 

Durante sua passagem pelo Parque 
Lage, um dos mais importantes centros 
de artes visuais no país, conviveu com 
diversos nomes relevantes da arte con-
temporânea como Nelson Leiner, Da-
niel Senise e Fernando Cocchiarale. O 
artista começou sua trajetória no final 
dos anos 80 quando, ainda pré-ado-
lescente, “andava com os amigos – e 
uma lata de spray.  A paixão pela adre-
nalina do grafite resultou em uma cali-
grafia própria de formas fluídas e esses 
traços são até hoje a base do grafismo 

das Morfoses”, relembra. No 
CasaCor 2012, foi convidado 
pelo arquiteto Christian Blum 

para produzir uma obra em co-
memoração ao Ano da Inglaterra no 

Brasil. Produziu uma escultura “dentro 
da parede” em homenagem a Anish Ka-
poor, que é o único escultor no mundo 
que ele conhece que faz isso. “É um tra-
balho diferenciado de intervenção na ar-
quitetura, com esculturas que vazam pa-
redes, esculturas suspensas que dividem 
ambientes, painéis de grande formato, 
totens, mobiles e utilização de materiais 
diversos como led, lycra e fios, além dos 
tradicionais aço e madeira. Como ana-
logia à ideia de uma jóia para o corpo, 
a escultura/piercing interage na parede/
corpo do imóvel imprimindo personali-
dade ao projeto de arquitetura”, explica.

Curso gratuito 
de inglês para 
jornalistas

O Departamento de Esta-
do dos EUA e a Universidade 
da Pensilvânia oferecem um 
curso online de cinco semanas 
para jornalistas que não têm 

o inglês como língua nativa 
e precisam de proficiência no 
idioma para ler, pesquisar e 
ter acesso às notícias globais. 
O curso MOOC (Massive Onli-
ne Open Course) “Inglês para 
Jornalismo” explora a mídia 
tradicional e digital com foco 
em vocabulário por meio de 
leituras e vídeos da área jorna-

lística e técnicas para pesqui-
sa, desenvolvimento e análise 
de matérias jornalísticas com 
conteúdo local e internacional. 
O curso é totalmente gratuito e 
as inscrições terminam dia 14 
de agosto de 2016. Inscrições 
e mais informações no site: 

https://www.coursera.org/
learn/journalism

AgENDA

CAPACITAçãO II

Brasília será sede do maior 
evento da construção civil 
da América Latina

CAPACITAçãO I

Mais opções para estudar francês

Referência no ensino da língua de Jean-Paul 
Sartre, Claude-Debussy e tantas outras persona-
lidades que alcançaram fama mundial, a Aliança 
Francesa de Brasília inaugura duas novas unida-
des. Moradores de Águas Claras e do Lago Sul e 
proximidades terão agora a possibilidade de estu-
dar francês mais perto de casa ou do trabalho. Em 
ambas escolas serão oferecidas turmas para Ini-
ciantes e Conversação B1/B2 com início em dia 22 
de agosto. Caso exista procura para outros níveis 
com um número mínimo de oito alunos, a unidade 
de Águas Claras – que funciona em frente à Es-

tação de Metrô de Arniqueiras, no Edifício 
Espaço Vip – poderá expandir a oferta de 
cursos. As aulas do Lago Sul serão minis-
tradas na mesma infraestrutura do Lycée 
français François Miterrand, na QI 19/21. 
Para se ter uma ideia, mais de 500 milhões 
de pessoas falam francês nos cinco conti-
nentes. A Francofonia engloba 68 Estados 
e governos e o francês é a segunda língua 
estrangeira mais ensinada no mundo intei-
ro, após o inglês. Para incentivar a abertura 
de novas matrículas, a AF dará 20% des-
conto em todos os novos cursos das escolas 
do Lago Sul e de Águas Claras. 

Banco24Horas 
chega ao Metrô do 
Distrito Federal

O Banco24Horas, a rede 
de autoatendimento exter-
na dos bancos, chega ao 
Metrô do DF. São 50 caixas 
eletrônicos nas 24 estações 
que levam a Samambaia 
e Ceilândia. Nos terminais 
multibanco é possível rea-
lizar saques, pagamentos, 
consultar e tirar extratos, 
entre outras operações. A 
vantagem do Banco24Ho-
ras é que o cliente não paga 
nada a mais para usar. Todo 
o cliente bancário com con-
ta corrente pessoa física tem 
saques grátis todos os me-
ses no Banco24Horas. Essas 

transações fazem parte do 
pacote de serviços contra-
tado na abertura da conta, 
que define o número de sa-
ques permitidos mensalmen-
te. Para aqueles que 
não contrataram 
um pacote, o 
Banco Central 
determina o be-
nefício de qua-
tro saques grátis 
todos os meses. 
Vale lembrar 
que os saques 
gratuitos não 
abrangem tran-
sações interna-
cionais e saque 
crédito. O Distri-
to Federal conta 
com 500 caixas 
Banco24Ho-

ras. Atualmente, são cerca 
de 19.000 em todo o Bra-
sil. Até 2020, serão 30.000. 
Para encontrar o caixa ele-
trônico mais próximo, de for-

ma rápida e segura, o 
cliente bancário pode 
baixar o aplicativo 
Busca Banco24Horas 
em seu smartphone 
ou tablet. O app é 
gratuito e está dis-
ponível para An-
droid, iOS e Win-
dows Phone. A 
consulta também 
pode ser feita 
pelo site www.
banco24horas.
com.br.
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