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Coletividade
Conjunto Nacional revitaliza Praça Lúcio  Costa

Natal
 “A Fabulosa Aventura 
de Natal Caixa” registra 
mais de 28 mil visitantes

Entretenimento
Brasília será palco 
do Sensation 
The Brazilian Tour

o Conjunto nacional está investindo cerca de R$ 800 mil na revi-
talização da Praça lúcio Costa, localizada na área externa, em frente 
ao shopping. Assim como o edifício do Conjunto nacional, a praça 
foi prevista no plano urbanístico de Brasília, projetada por lúcio Cos-
ta para integrar o projeto da Plataforma da Rodoviária, e é tombada 
como Patrimônio Histórico da Humanidade. inicialmente chamada de 
Praça norte de Pedestres da estação Rodoviária, foi renomeada em 
homenagem ao urbanista. As obras tiveram início em novembro e a 
previsão é que a Praça seja entregue totalmente recuperada no final 
de dezembro. o objetivo é resgatar o projeto original de lúcio Costa, 
com a renovação da vegetação, piso e passeios. “Com a revitalização, 
queremos beneficiar o brasiliense, que receberá um ambiente central 
e aprazível, disponível para o lazer das famílias, com mais segurança e 
conforto no entorno do shopping”, disse Fernando marchesi, supe-
rintendente do Conjunto nacional. o projeto foi desenvolvido pelo 
paisagista Fábio Camargo, sob coordenação da equipe de Arquitetura 
do Conjunto nacional, com supervisão e aprovação pelo instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico nacional (iPHAn), pela secretaria 
de estado de Gestão do território e Habitação (seGetH) e pelo 
instituto Brasília Ambiental (iBRAm).

o ano de 2018 será mar-
cado pela chegada da sensa-
tion Oficial ao Brasil. A festa, 
que transforma as maiores 
arenas do mundo em gigan-
tescos nigthclubs, e é famosa 
por já ter reunido dezenas de 
milhões de pessoas vestidas 
de branco, já foi realizada 
em diversos países passando 
recentemente por Amster-
dã, Dubai e Austrália. no 
próximo ano aterrissa no 
país intitulando-se “sensa-
tion the Brazilian tour” e 
Brasília recebe o festival no 
dia 7 de abril, às 21h, no es-
tádio nacional de Brasília 
mané Garrincha. A Playcorp, 
produtora e realizadora do 
evento com exclusividade 
no Brasil explica que “além 
da demanda de fãs, o poten-
cial do evento e a expectativa 
são tantas, que somente uma 
cidade não daria conta”, ex-
plica marcelo Flores, que co-
manda a operação nacional. 
“Há 18 anos cada nova edi-
ção é inaugurada em Ams-
terdã, porém decidimos pela 
primeira vez na história da 
sensation lançar a próxima 
aqui no Brasil, porque a festa 
tem alta aderência com o per-
fil dos brasileiros: traremos 
emoção, intensidade, beleza 
e alegria. Quem melhor que 
os brasileiros para receberem 
tamanha novidade, e em pri-
meira mão?”, afirma Michael 
Hekking, diretor de marke-
ting da sensation internatio-
nal. ingressos à venda: www.
sensationbrasil.com e www.
ingressorapido.com.br

o parque temático “A Fabulosa 
Aventura de natal” montado pela 
Caixa econômica Federal em Brasí-
lia (DF) já registrou mais de 28 mil 
visitantes desde a sua inauguração, 
no último dia 1º. esse número é 
maior do que em toda a edição de 
2016, quando cerca de 20 mil pessoas passaram pelo local.  “A Fa-
bulosa Aventura de natal” é um grande parque montado ao lado do 
edifício matriz da CAiXA e leva toda a família a um passeio que reme-
te às tradições natalinas, com direito a renas, duendes e um encontro 
com o Papai noel. são mais de 2.500m² de área coberta com diversas 
atrações, que vão desde piscina de bolinhas, dando a sensação de que a 
criança está dentro de um globo de neve, passando por oficina de bis-
coito de gengibre, arborismo e cinema 6D. Alguns dos brinquedos fun-
cionam mediante agendamento, que será feito em balcões espalhados 
no próprio espaço. Aos sábados e domingos, a programação também 
conta com apresentações musicais da Banda Broadway show, interpre-
tando repertório natalino, além de festival de food trucks, estacionados 
em frente ao espaço. o parque vai funcionar até o dia 6 de janeiro e 
todas as atividades têm entrada franca.

SERVIÇO:

“A Fabulosa Aventura de Natal CAIXA”
Local: estacionamento da CAiXA Cultural Brasília (sBs, quadra 4, 

lotes 3/4 - Asa sul, anexo ao edifício matriz da CAiXA). 
Funcionamento: De 1º de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 

2018 (o espaço estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro). 
De segunda a sexta-feira, das 16h30m às 22h*; sábados e domingos, 
das 10h30m às 22h*; dias 24 e 31 de dezembro, das 10h30m às 16h.

*o acesso ao Parque se encerra todos os dias às 21h.
Faixa Etária: As atrações são para crianças entre 3 e 15 anos, de 

acordo com a indicação de cada brinquedo.
Informações: (61) 3206-6456/9448/9449 - Entrada franca 

experiência e maturidade 
no fortalecimento da gestão
o Grupo 5 estrelas, um dos mais tradicionais e conhe-

cidos grupos empresariais da cidade, convocou este ano um 
profissional de peso para assumir a sua Diretoria Relaciona-
mento/Comercial. trata-se de Marcelo Borges, que há sete 
meses vem trabalhando para fortalecer a marca no DF e nos 
demais estados em que a companhia tem atuação - mato Grosso, minas Gerais e 
Goiás. Aos 55 anos, o executivo é brasiliense de nascimento e de coração. Possui 
uma experiência invejável como empresário do setor de segurança privada no DF, 
tendo atuado por mais de 38 anos neste setor.

O seu principal desafio é identificar novos nichos de mercado e manter ca-
pacitada e motivada a equipe de consultores comerciais do grupo. Ao Jornal do 
Planalto, ele concedeu a seguinte entrevista:

Qual a estrutura hoje do Grupo 5 Estrelas?
Nossa estrutura contempla matriz no DF e filiais em MT, MG e GO, soman-

do, aproximadamente, 2.500 colaboradores. nosso faturamento médio anual é 
de cento e cinquenta milhões de reais, além da empresa dispor de três certifi-
cações de qualidade: iso 9001, iso 14001 e oHsAs 18001 e sGi (Gestão 
integrada).

Como foi o ano de 2017 para o Grupo 5 Estrelas?
Ótimo. modernizamos a marca e todo o material de papelaria, atualizamos o 

site, criamos as redes sociais com postagens semanais, treinamos e capacitamos 
todos os nossos funcionários e reestruturamos todo o nosso Departamento Co-
mercial e operacional para um melhor atendimento aos nossos atuais e futuros 
clientes.

Quais as expectativas para 2018?
Ano de grandes desafios e muitas expectativas de crescimento.
Quais as principais mudanças do mercado em que vocês atuam, nos 

últimos anos?
Maior rigor na fiscalização e monitoramento das empresas do setor e maior 

oportunidade junto aos contratantes com a possibilidade de terceirização, inclu-
sive de suas atividades fim.

Qual o diferencial competitivo do setor para se destacar entre a con-
corrência?

o nosso setor se destaca por poder regularizar uma grande massa de traba-
lhadores que trabalham na informalidade e que por meio de processos e projetos 
que apresentamos aos nossos clientes, essas práticas irão diminuir sensivelmente.

O que você diria para quem está começando a empreender?
Perseverança, foco e fé!
Quais os serviços que vocês oferecem hoje? 
serviços de terceirização em geral, principalmente nas áreas de segurança ar-

mada e desarmada, agentes de portaria, limpeza e conservação e fornecimento 
de mão de obra em geral.

SERVIÇO:

Grupo 5 Estrelas - tel:: (61) 3963-3060
www.grupo5estrelas.com.br
marceloborges@grupo5estrelas.com.br


