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Gabriela de Rossi, Marcus Leite
 e    Bruna de Rossi 

Tiago Caetano e Clay Rodrigues 

Lívio de Araújo e Pedro 
Henrique Ferreira 

Vernia Oliveira, Débora Brayner e 
Ricardo Oliveira 

Arthur Dias, Laura Garibaldi
 e Marcus Leite 

I Mostra Casa Decorações
 

A Casa Decorações inaugurou, na noite do último sábado 
(16), sua primeira mostra temática para apresentar as princi-
pais tendências da arquitetura e decoração para o ano de 2018. 
A inauguração recebeu cerca de 50 seletos convidados, que 
conheceram, em primeira mão a concepção dos ambientes 
propostos pelos renomados escritórios de arquitetura. Re-
cebidos pela proprietária da loja, Ray Dantas, os visitantes 
visualizaram as tendências que confirmam uma necessi-
dade de uma casa mais aconchegante e com muito estilo.

(VAMOS AS FOTOS)

Bruno Saraiva e Ray Dantas 

Gente que faz

Cana-de-açúcar em alta
A produção de ca-

na-de-açúcar da safra 
2017/2018 deve chegar a 
635,59 milhões de tone-
ladas, com um recuo de 
3,3% frente às 657,18 mil-
hões da temporada anteri-

or. Neste 3º levantamento da atual safra realizado pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e di-
vulgado nesta terça-feira (19), a estimativa traz também 
a área colhida, a produtividade e o percentual destinado 
a açúcar e álcool. A queda de produção é resultado da re-
tração de área. O recuo só não é maior graças ao pequeno 
aumento de 0,2% na produtividade, que  passou de 72,62 
toneladas por hectare da safra anterior para 72,73 tone-
ladas. A área colhida deve sofrer uma redução de 3,4%, 
passando de 9,05 milhões para 8,74 milhões de hectares. 

Débito Automático BRB

O serviço de débito automático busca oferecer mais comodidade aos 
clientes. Hoje, o BRB opera com dois ramos do débito automático: o das 
concessionárias e o das empresas privadas. Ao todo, são 22 convênios 
com as concessionárias. São elas: Brasil Telecom Fixo Brasília, Brasil 
Telecom Fixo Goiás, Brasil Telecom Celular DF/GO, Caesb, CEB, Celg, 
Claro GSM, Embratel, GVT, NET Brasília, Nextel, OI, Saneago, TIM, 
Vivo, Ultragaz, Águas Guariroba, Supergasbrás, Odebrecht, Energisa 
MT, Energisa MS e Cemig. Matheus Nogueira, gerente de administração 
de produtos e serviços bancários do BRB, destaca que dentre as vanta-
gens do serviço estão a economia, a comodidade e a transparência.

CAU/DF com nova diretoria
O Conselho de Arquitetura e Urbanis-

mo do Distrito Federal realiza solenidade 
de diplomação e posse dos seus novos 
conselheiros, na Sala de Comissões Pe-
dro de Sousa Duarte (Sala n° 1, Térreo 
Superior), do edifício sede da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF). 

Os eleitos foram escolhidos por mais de 3.500 arquitetos e urbanistas aptos 
a votarem no pleito realizado no último dia 31 de outubro. No total, serão 
diplomados e tomarão posse 22 conselheiros distritais, sendo 11 titulares e 
11 suplentes, além de dois conselheiros federais (titular e suplente), os quais 
irão compor o Plenário do CAU/BR como representantes do CAU/DF. O 
coordenador da Comissão Eleitoral do Distrito Federal, arquiteto e urbanista 
Matheus Ribeiro Assunção Vieira Mendes, irá fazer a diplomação e dará a 
posse aos novos integrantes durante a 73ª Reunião Plenária do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, comandada pelo atual presi-
dente do CAU/DF, arq. urb. Alberto de Faria.

Alex Claver, Ray Dantas e 
Wilker Medeiros 

O Shopping da família
Prestes a completar 18 anos, o Terraço Shopping 

é considerado um dos centros de compras e lazer 
mais charmosos e agradáveis de Brasília, devido 
às suas áreas internas ao ar livre e aos imensos jar-
dins, que são uma espécie de extensão da casa de 
seus frequentadores. O shopping se tornou, ao lon-
go de sua história, uma referência em atividades 
culturais voltadas para a primeira infância, sendo 

pioneiro em Brasília no resgate da contação de história para crianças. No quesito 
atividades para toda família, o shopping abre sua grande praça ao ar livre para grandes 
shows. O Terraço Shopping valoriza o passeio em família e sabe que o lazer deve at-
ender a todos os gostos. Por conta disso, priorizou o público infantil e inovou em 2017 
com o programa “Tardes Animadas”, aos sábados. Valorizar a interação dos clientes 
com a natureza e resgatar antigas brincadeiras é um dos objetivos do “Domingo no 
Jardim”, atividade realizada um domingo por mês, pela manhã, nos jardins externos 
do shopping. Dono de uma arquitetura open mall – estilo mais aberto, arejado, com 
iluminação natural – o shopping é um convite para compras e lazer. 

Jarjur assume secretaria  
O DF tem um novo nome à frente da Secretar-

ia Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Distrito Federal (SECTI). Thiago Jarjour, que es-
tava à frente da Secretaria Adjunta do Trabalho e 
Empreendedorismo, agora tem nas mãos um novo 
desafio entregue pelo Governador Rodrigo Rol-
lemberg. A nomeação foi publicada no Diário Ofi-

cial de hoje (18/12). Jarjour chamou a atenção por trazer para a capital federal o maior 
evento de tecnologia do mundo, a Campus Party este ano. O sucesso foi tamanho, re-
unindo 70 mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que já garantiu 
uma segunda edição para o ano que vem no Estádio Mané Garrincha. O evento segue 
sob sua supervisão, agora na SECTI. “Brasília é hoje uma das maiores produtoras de 
startups do país, temos a maior proporção de doutores por habitante. Abraçamos este 
potencial, pois é preciso que o Governo esteja atento a este altíssimo potencial para o 
bem da cidade”, destaca Jarjour.

Lindberg Aziz Cury
Foi aprovado na Câmara Legislativa o Projeto de Res-

olução nº 295/2017 que intitula o Auditório da CLDF como 
“Lindberg Aziz Cury”. A solenidade para o descerramen-
to da placa com a nova denominação ocorreu na noite de 
terça-feira (12). A iniciativa foi do deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro (PPS). O presidente da Fecomércio, Adelmir 
Santana, participou da solenidade e parabenizou o Poder 
Legislativo pela iniciativa. “Lindberg sempre realizou um 

belo trabalho, tanto na política quanto no setor produtivo, e esse reconhecimento é mere-
cido”, disse Adelmir. Descendente de libaneses nascido em Anápolis (GO), Lindberg Aziz 
Cury mudou-se para Brasília em 1959, depois de terminar o curso de Direito em Goiânia. 
Na capital, criou a revendedora de veículos Planalto Automóveis, que durante muitos anos 
foi a maior revendedora Ford da cidade, localizada na W3 Norte. Foi também fundador e 
primeiro presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis, Peças e Acessóri-
os e Secretário de Desenvolvimento Econômico do DF.


