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Arquitetura e Urbanismo
MVR lança “Meu Decorado”
A MRV Engenha-

ria lança hoje, dia 15 de 
maio, o Meu Decorado, 
concurso que premiará 
estudantes e profissio-
nais das áreas de ar-
quitetura e urbanismo, 
design e decoração, que 
desenvolverem projetos 
inspiradores, sustentá-
veis e econômicos. Neste ano, em sua terceira edição, o concurso veio cheio 
de novidades, entre elas um hotsite exclusivo para a iniciativa. A competição 
ganhou força e estendeu as inscrições para estudantes de arquitetura das mais 
de 140 cidades onde a MRV atua e ganhou uma nova categoria, incluindo 
também os profissionais da área. 

 Ao final do concurso, os melhores projetos receberão prêmios em dinhei-
ro. O primeiro lugar da categoria estudante receberá o valor de R$ 5 mil, o 
segundo R$ 3 mil e o terceiro R$ 1 mil. Já os projetos da categoria profissional 
serão premiados com os valores de R$ 10 mil, a segunda colocação em R$ 6 
mil e a terceira em R$ 2 mil.  As inscrições para o concurso ficarão abertas de 
15 de maio a 16 de junho e a entrega dos projetos pelos participantes deve ser 
feita até o dia 21 de julho. O site do projeto é: www.meudecoradomrv.com.br.

Tributação
Ação movimenta DF no Dia da Liberdade de Impostos 
Em 2017, os brasileiros vão trabalhar aproximadamente 153 dias apenas 

para pagar os impostos. Ou seja, na prática, é como se a população só come-
çasse a receber seu salário, de fato, a partir de junho. A estimativa é feita pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), que realiza este ano a 9.ª 
edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI).

A campanha pretende chamar atenção para a alta carga tributária brasileira, 
equivalente à de países desenvolvidos, com a diferença de aqui o retorno em 
serviços públicos, como saúde, educação e segurança, é muito baixo. “Mais 
de 40% dos rendimentos são destinados a impostos e, em nossa opinião, esse 
porcentual não é razoável, especialmente porque prejudica o poder de compra 
dos cidadãos”, defende o coordenador da campanha DLI nacional e presi-
dente da CDL Jovem DF, Raphael Paganini.

Em Brasília, as ações programadas para 1.º de junho vão ocorrer em três 
postos da rede Jarjour: na Asa Norte, na Asa Sul e em Taguatinga. Serão ven-
didos 45 mil litros de gasolina - o maior volume de vendas da campanha até 
hoje - pelo preço que custaria caso não incidissem tributos distritais e federais. 
“Os impostos não deixarão de ser pagos, mas esse custo será bancado pelos 
patrocinadores, e não repassado aos consumidores”, explica. “Não se trata de 
uma promoção, mas de uma ação para conscientizar.”

Gastronomia 
Brasil Sabor vai até o dia 4 de junho 
Previsto para ir até o dia 4 de junho, o festival gastronômico Brasil Sabor 

chega a sua 12ª edição. Este ano, o festival tem como tema: Original do Brasil 
- Compartilhando Sabores. Promovido pela Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), o evento ocorrerá simultaneamente em 22 estados. 
No Distrito Federal, 81 casas participarão do festival. Os pratos custarão R$ 
49, R$ 69 e R$ 89 e os clientes poderão doar R$ 1 para uma instituição social. 
O presidente da Abrasel, Rodrigo Freire, explica que o tema deste ano é uma 
proposta para resgatar a cultura dos pratos originais que nasceram em cada 
estado do Brasil. 

Brasília recebe em junho a 2ª 
edição do CAIXA Brasília Outdo-
or Adventure. A prova conta com 
diferentes modalidades, entre elas 
Corrida na Trilha, Mountain Bike e 
Canoagem. A primeira edição, reali-
zada em 2016, contou com 150 atle-
tas, sendo a maioria estreantes. Pro-
duzido por Pedro Lavinas e Diogo 
de Sordi, o evento tem patrocínio da 
CAIXA e pretende atrair 200 com-
petidores, amadores e experientes, 
para a prova 2017. Confira a entre-
vista a seguir com os organizadores

Como vocês iniciaram nas 
corridas de aventura?

Pedro Lavinas - Pesava 12kg a 
mais que hoje. Morava em São Pau-
lo e a vida se resumia àquela rotina 
padrão de estudo, trabalho, boteco, 
restaurante... era divertido, tinha 
bons amigos, namorava. Queria 
fazer algo diferente, mas não sabia 
bem o quê. Vi por acaso no falecido 
Orkut a foto de um colega de fa-
culdade numa bike com a a legenda 
“Adventure Camp” e fui ao Google 
ver que diabo era aquilo: uma corri-
da de aventura (de 50km): bike, cor-
rida, caiaque e rapel. Na natureza. 
Em equipe. Na hora tive certeza: é 
isso. Fui fazendo amigos, treinando, 
evoluindo. Mudei completamente a 
minha rotina e não tenho dúvida de 
que pra melhor, deixando pra trás 
velhos hábitos e me sen-
tindo muito mais disposto 
pros desafios da vida

Diogo de Sordi - Sem-
pre gostei de aventuras e 
devo muito aos meus pais. 
Nadei por nove anos, pra-
tiquei karate, judô e passei 
muitos e muitos anos na 
febre do Futebol. Durante 
a faculdade ouvi falar de 
Corrida de Aventura por 
uma competição chamada 
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Pedro Lavinas e Diogo de Sordi 
entrevista

Corridas 
de aventura 
conquistam 
espaços 
em Brasília
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e-mail:  flavioresende@gmail.com - Tel.: (61) 3242-9058 - Produtores do CAIXA Brasília Outdoor Adventure

EcoChallenge (provas acima de 600 
km, o mundial da década de 90). 
Em 2008, já morando no Rio, du-
rante um churrasco fui convidado 
para correr uma prova de aventura 
de 40 km. Dois meses depois, par-
ticipei de uma na categoria pro, de 
80km e mais dois meses depois fui 
correr o Brasil Wild Extreme, no 
Jalapão, de 480 km.  Sobrevivi, com 
direito a choro na chegada e os pés 
desfigurados, oito unhas a menos, 
disse para mim mesmo “nunca mais 
faço isso”. Ledo engano, o efeito foi 
o contrário. Encontrei o que faltava 
na minha vida.

Como surgiu a ideia de fazer 
o evento?

Eu e Diogo sempre viajamos 
longas distâncias para competir em 
provas de aventura o RJ, SP, MG e 
até no exterior. É sempre uma logís-
tica muito trabalhosa viajar com bi-
cicletas, caixas de equipamento, co-
mida, etc. Sentíamos falta de não ter 
uma corrida de aventura aqui para 
podermos participar. A geografia 
da cidade, com o vasto Lago Para-
noá e ótimas trilhas relativamente 
próximas à região central era muito 
convidativa para a organização de 
eventos da modalidade.

No ano de 2015, participamos de 
algumas provas em que aconteceram 
alguns problemas de organização, o 
que nos levou a questionar: “Será 
que é tão difícil assim organizar uma 
prova?” Assim, resolvemos encarar 
o desafio em 2016. Olha, é realmen-
te muito trabalhoso, mas apesar das 
dificuldades conseguimos entregar 
um evento de alto nível, muito bem 
avaliado pelos participantes.

Como será a edição 2017?
PL - O evento, marcado para o 

dia 11 de junho, está com as inscri-

SERVIÇO:

O que: 2º Caixa Brasília Outdoor Adventure - 1ª Etapa 2017
Onde: Local Surpresa a ser divulgado na semana da prova
Quando: A Prova será realizada no dia 11 de junho de 2017.
Classificação: Idade mínima 18 anos.
Patrocínio: CAIXA  e Governo Federal
Apoio: SPOT, Oficina Multisport, Fit&Move, Açaí da Amazônia 204 Norte, 
Adventure Weekend Turismo, Mochila Insana, Don Ricardo e Trekking Brasília
Quanto: Os primeiros 100 inscritos pagarão a taxa de R$ 250 referente ao 1º Lote. 
Duração: O Percurso tem duração média de 2h a 6h e o Percurso Pro de 4h a 10h.
Informações: www.brasiliaoutdooradventure.com.br

ções abertas, que podem ser feitas 
pelo site www.brasiliaoutdoorad-
venture.com.br. A prova oferece 
duas opções: o Percurso Short com 
cerca de 20 km; e o Percurso Pro 
com aproximadamente 60 km. 

Existe algum critério/exigên-
cia para a pessoa se inscrever 
nesse tipo de competição?

DS - A inscrição é aberta para 
todo o público acima de 14 anos. 
Menores de 18 necessitam de au-
torização dos pais. É necessário 
possuir uma bicicleta e alguns equi-
pamentos como capacete, bússola e 
um kit simples de primeiros socor-
ros. Recomendamos que estreantes 
se inscrevam no percurso SHORT, 
mesmo que possuam excelente con-
dicionamento físico. É necessário 
conhecer rudimentos de navegação 
por mapa e bússola. O essencial é 
ministrado por nós em umas ofici-
nas mensais. A próxima será realiza-
da no dia 6 de agosto.

Concurso premiará estudantes e profissionais das 
áreas de arquitetura e urbanismo, design e decoração


