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Cultura
Fecomércio-DF se posiciona contrária ao fim do FAC
A Fecomércio-DF defende a manutenção do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), anunciado pela Secretaria de Cultura do DF, com o cancelamento do edital “Áreas Culturais”
de 2018, que previa investimento de R$ 25 milhões em diversos projetos culturais da
cidade. O objetivo da pasta é transferir esse montante para a reforma do Teatro Nacional,
que está há cinco anos fechado. A ação foi publicada no Diário Oficial do DF do último
dia 15. Na visão da Fecomércio, responsável por administrar no DF o Serviço Social
do Comércio (Sesc-DF) – um dos principais promotores e incentivadores da cultura, a
decisão do GDF desestimula a produção cultural e traz prejuízos para os brasilienses. De
acordo com o presidente da entidade, Francisco Maia, o governo deve procurar outra
alternativa para a reforma do Teatro Nacional, que também é uma ação importante, mas
não pode ser feita com recursos do FAC. “Acredito que é uma decisão ruim para a produção cultural brasiliense. O certo seria encontrar outra solução para reforma do teatro,
talvez procurar uma parceria com empresas que já contam com expertise no assunto e
que pudessem fazer isso sem afetar a cultura de Brasília”, destaca.
Entretenimento
Hidden será este ano
na ilha do Parque da Cidade
A terceira edição do Hidden, um
dos projetos mais legais da cidade que
envolve Arquitetura, Gastronomia e
Música, começa no próximo dia 30 de
maio na ilha do Parque da Cidade, com
a proposta de ser um local aberto, já que
funcionará apenas no período de estiagem em Brasília. Com capacidade para
receber até 450 pessoas, o Hidden tem
como proposta oferecer uma balada
exclusiva em um ambiente elaborado
e confortável, construído em espaços
abandonados. Depois do “banho” de
arquitetura e decoração, os ambientes
remetem à sala de uma casa, com sofás,
poltronas e mesas de centro. Iluminação
e artigos decorativos deixam o clima
intimista. Cozinha, minipalco, varanda,
bistrôs, lojinhas, boa música e jardim
conferem atmosfera singular à proposta
anual. O projeto arquitetônico é assinado por Brunno Vilela, da Unno Arquitetura.

Agenda
Workshop ensina
como elaborar projetos
No curso Elaboração de Projetos Sociais, Ambientais, Culturais e Esportivos,
que acontece no próximo dia 25 de maio,
na Casa da Cultura de Brasília (703 Norte), a coach Rejane Pieratti traz o passo a
passo para a criar e avaliar propostas que
visam o fortalecimento institucional das
organizações, a captação de recursos com
empresas, organismos internacionais e a
realização de convênios e Termos de Parceria com o governo. “A metodologia do
curso é composta de fases teóricas e práticas, numa carga horário de sete horas”,
afirma Periatti. O curso é voltado para
pessoas que atuam na elaboração e avaliação de projetos, seja no âmbito social,
ambiental, esportivo ou cultural em organizações da sociedade civil, em empresas e
no governo. Estudantes e profissionais de
outras áreas também podem se inscrever.
O investimento é de R$150 ou duas vezes
de R$ 80. Informações e inscrições:
(61) 98138-3000.

Cidadania
Semana Nacional da Adoção movimenta Brasília
Pouca gente sabe, mas no Brasil, comemora-se em 25 de maio o dia nacional da adoção. Para marcar a data, o Grupo Aconchego, em parceria com a Associação Nacional
dos Grupos de Apoio à Adoção (Angaad) e a Vara da Infância e Juventude do Distrito
Federal (VIJ-DF), preparou uma série de ações gratuitas para despertar, na sociedade, o
interesse pela temática da adoção. A programação começa com uma caminhada no dia
19 de maio, no Eixão do Lazer, a partir das 8h30. O ponto de encontro será na altura da
113 Sul. Ali mesmo, um pouco mais tarde, às 9h30, ocorre o Piquenique, com lanche coletivo trazido pelos participantes. Na sequência, no dia 25 de maio, será realizado o Cine
Debate, no Espaço Itaú Cinemas, no CasaPark, com o filme “De repente uma família”,
com direção de Sean Anders, apenas para convidados. No domingo, dia 26, a atração é a
Dança Circular, que ocorrerá na Praça dos Três Poderes, a partir das 17h. E, por fim, o
Grupo Aconchego traz a exposição “Famílias Aconchegantes” para o hall de entrada da
nova sede do Banco do Brasil, na 201 Norte.
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Festa da AABB promete ser
a melhor do DF neste ano
Nelson Vieira Filho

Presidente da AABB Brasília
Para iniciar as tradicionais comemorações juninas de 2019, Brasília recebe o seu
primeiro arraiá no último fim
de semana de maio, nos dias 31
de maio e 1º de junho, na Associação Atlética Banco do Brasil
(AABB). A festa é considerada
uma das mais tradicionais do DF,
surgida ainda na década de 60.
Com expectativa de 6 mil pessoas para este ano, o evento aposta
em novidades para os brasilienses. Para começar, as 15 barracas
e os dois bares oferecidos serão distribuídos
em um espaço de sete mil metros quadrados
com diferentes tipos de comidas e bebidas
para a ocasião. Para adiantar um pouco da
programação do evento, conversamos com
o presidente da AABB-Brasília, Nelson
Vieira Filho. Confira:
Festa junina lembra comida gostosa.
O que teremos este ano?
Contaremos com bancas de churros, cachorro quente, pizza, crepe, camarão empanado, batata frita, arroz carreteiro, galinhada, churrasquinho, pastel, caldos, milho e
derivados, tapioca e até acarajé. A festa terá
ainda a presença do Parrilla Burger, restaurante de grelhados e cortes nobres argentinos; e do Pedacinho Pizzas, uma das pizzarias mais tradicionais de Brasília.
E quais atrações estão programadas?
Teremos shows exclusivos nos dois dias
de festa. Na sexta-feira (31), a AABB terá
a presença do grupo Só Pra Xamegar, DJ
Renê Ricochet e também a Quadrilha Ribuliço. Já no sábado (1º), Roni e Ricardo farão
a alegria da noite, juntamente com a Quadrilha Formiga da Roça.
O que terá de diferente este ano?
Em 2019, inovamos em vários pontos.
Melhoramos a qualidade das barracas, das
comidas e também investimos mais nas
atrações. Queremos oferecer o melhor para

os cidadãos do DF nessa época tão aguardada por todos. Para a criançada, reservamos um espaço especial com brincadeiras
e, claro, monitoramento dos pequenos para
a tranquilidade dos pais. Com a equipe de
colônia de férias, professores e
recreadores profissionais, os menores entre três e 14 anos terão
diversas atividades para os dois
dias de evento (crianças de zero
a dois anos precisam da presença
dos pais ou responsáveis).
Como faz para participar?
Para garantir os ingressos, é
necessário comparecer na secretaria da AABB. Vale lembrar
que, para os sócios, a entrada é gratuita. Este
ano, a meia entrada para estudantes, professores e idosos será no valor de R$ 25. Caso
a pessoa leve 1 kg de alimento não perecível,
também pagará meia. Os alimentos arrecadados serão direcionados para uma instituição de caridade.
Um dos mais tradicionais clubes de
Brasília, AABB tem que atrativos hoje?
Fundada em 18 de fevereiro de 1960, a
Associação Atlética Banco do Brasil faz parte de uma rede de AABBs com 1.250 unidades em pleno funcionamento e espalhadas
por todo o território brasileiro. Considerada
uma das maiores AABBs do país, a Associação Atlética Banco do Brasil - Brasília conta
com ginásios, inclusive para patinação, quadras poliesportivas, churrasqueiras, piscina
olímpica, piscina recreativa com toboágua,
campos de futebol (sintético e de grama),
quadras de areia, quadra de tênis com pisos
de saibro e de cimento, paredão de tênis, bares espalhados por todo o clube, com destaque para o da Orla do Lago, restaurantes,
salões para festas e eventos com capacidade
para até 5.000 pessoas, pérgola, parquinhos,
sauna (seca e úmida), mesas de sinuca, futebol de mesa, marina, amplo estacionamento,
auditório, sala de estar, entre outros. O clube
fica aberto de terça a sexta de 9h às 22h; e aos
sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

SERVIÇO:
Festa Junina da AABB
Quando: 31/5 (sexta-feira) e 1/6 (sábado)
Onde: Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - St. de Clubes Esportivos Sul
Quanto: R$ 25 (meia); R$ 25 + 1 kg de alimento não perecível (inteira)
Informações: (61) 3223-0078

