
P ro testamos cont ra a
redução da idade penal

P ro j e to  dará v i da  ao Beco da Esperança
Em uma roda de conversa, os Diálogos 

Inspiradores para Nossa Brasília, que 
aconteceu no dia 16 de maio, na UnB, 
pedimos ajuda dos amigos da Agricultu-
ra Urbana (GT-AU) para dar mais vida ao 
beco que fi ca ao lado do Coleti vo da Ci-
dade e do Centro de Ensino Infanti l (CEI 
01). Nosso sonho era que aquele lugar 
sujo, perigoso e abandonado virasse 
uma horta. O GT adorou a ideia, e de-
pois ganhamos também o apoio do SLU 
(Serviço de Limpeza Urbana) e Fórum 
Lixo e Cidadania.

Todos que nos apoiavam vieram ter 
uma conversa no dia 09 de julho, na es-
cola. Vieram novamente no dia 17/07 
para conhecer o beco. Além do SLU, 
GT AU e Nossa Brasília, esti veram lá a 
AGEFIS, a EMATER, a NOVACAP, CEB e 
a Administração da Estrutural. Mostra-
mos para todos os nossos projetos para 
o beco, falamos das entrevistas com a 
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comunidade e das 270 assinaturas de 
apoio que colhemos. Queremos grafi tar 
“Beco da Esperança” em uma parede, e 
na outra colocar a frase “Tenha fé, pois 
até no lixão nasce fl or”, dos Racionais 
MC’s. Terá também horta verti cal, luz 

No período de férias de julho ti vemos muitas 
ati vidades e também muita diversão! Acon-
teceu a formação dos educadores, o aten-
dimento integrado para as crianças e ado-
lescentes, muitas festi nhas e a gincana para 
alegrar nossas férias. Um dos momentos mais 
especiais foi o nosso Arraiá, no dia 14 de agos-
to. A construção da festa foi muito legal, todos 
parti ciparam e o tema escolhido por nós foi o 
folclore brasileiro. 

As fér i as  no  Co l e t i vo  são

pura diversão

elétrica, grama, lixeiras e um caminho 
de pneus coloridos. E, para fi car mais 
diverti do, terá o Romeu, um boneco de 
concreto. Nosso projeto ganhou o edital 
da Virada do Cerrado e acontecerá em 
breve. Parti cipe com a gente!

A marcha aconteceu no dia 27 de maio 
na Esplanada dos Ministérios, em Bra-
sília, e foi um grande marco nas nossas 
vidas. Não aceitamos essa lei, pois a re-
dução da idade penal foi pensada para 
afetar diretamente a sociedade de baixa 

renda. A polícia vê um jovem de periferia 
com boné ou capuz e já diz que é mar-
ginal. A juventude precisa de educação 
e não de prisão. Vamos nos unir, dar as 
mãos e lutar juntos, na resistência por 
uma quebrada de responsa!

Comunidade reunida para transformar o beco
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Estrutural diz não à violência sexual

Projeto OCA na CLDF. À direita, Dyarley Viana, educadora do INESC

OCA marca presença na 
Audiência contra o trabalho infantil

Est i vemos na marcha cont ra
violência e exploração infantil

No dia 12 de junho, nós fomos à Au-
diência Pública na Câmara Legislati va 
do Distrito Federal (CLDF) para falar 
sobre o trabalho infanti l e educação de 
qualidade. A audiência teve o apoio do 
Deputado Joe Valle com quem falamos 
sobre casos de crianças e adolescen-
tes que trabalham ao invés de estudar. 
Achamos muito importante ir lá e falar 
sobre uma situação que é fácil de en-
contrar na Estrutural.

Editorial

Expediente

Somos a 

Voz da Quebrada
Quem assina esse jornal 

somos nós: crianças e 
adolescentes do Coletivo da 
Cidade. Nós participamos do 
Projeto OCA - Observatório 
da Criança e do Adolescente 
- que tem como foco a 
nossa formação cidadã. No 
OCA aprendemos sobre 
nossos direitos, sobre a 
Cidade Estrutural e sobre 
educomunicação, uma forma 
de expressar nossas ideias 
e leva-las para todo mundo. 
Fique por dentro! 

No ano de 1973, 
em Vitória (ES), uma 
menina chamada 
Arasely foi sequestrada 
na porta da escola e 
sofreu violência fí sica 
e sexual de uma forma 
muito cruel. O dia 18 
de maio existe para 
alertar e combater fatos 
como esse. Nesse dia 
parti cipamos da marcha 
para combater o abuso 
e a violência contra as 
crianças e adolescentes 
e para conscienti zar a 
comunidade da Estrutu-
ral para que faça parte 
dessa luta.
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