
Mut irão transforma área de entulho
No dia 13 de setembro de 2015, 

iniciamos a revitalização do beco da 
esperança e lá aconteceram várias ati -
vidades bacanas como: limpeza, plan-
ti o, ofi cinas de hortas, vasos recicla-
dos e de grafi te, tudo protagonizado 
por nós, do Coleti vo da Cidade e do 
Observatório da Criança e do Adoles-
cente (Projeto OCA), em parceria com 
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REVITALIZAÇÃO 
DO BECO

Ação conjunta 
do Coletivo 

da Cidade, do 
Projeto OCA, 

Movimento 
Nossa Brasília, 
SLU e Grupo de 

Trabalho pela 
Agricultura 

Urbana

em fonte de esperança
os amigos do Nossa Brasília, do Siste-
ma de Limpeza Urbana do DF (SLU) e 
do Grupo de Trabalho pela Agricultura 
Urbana do DF (GTAU). 

A revitalização do beco começou em 
maio, quando nós, crianças e adoles-
centes do Coleti vo da Cidade, ti vemos 
a ideia de revitalizar esse beco, que fi ca 
próximo à escola (Centro de Ensino 
Infanti l - CEI). “Antes o beco cheirava
lixo, ninguém queria passar por lá”, 
lembrou uma criança do OCA, duran-
te as ofi cinas de educomunicação. E 
além de entulho, e lixo das casas, no 
beco havia pessoas usando drogas. 
Contamos com a ajuda do GTAU do 
Movimento Nossa Brasília e do Fórum 

Lixo e Cidadania, que mobilizou tam-
bém o SLU, Novacap, CEB, UnB e Ad-
ministração da Estrutural, para tam-
bém se envolverem no processo.

Durante as ofi cinas, fi zemos vasos 
de material reuti lizado, pois achamos 
melhor do que comprar tudo pronto. 
A transformação do beco ainda está 
acontecendo, mas essas simples coi-
sas que já mudaram deram muita ale-
gria para nós do Coleti vo, do OCA e da 
comunidade. Por isso decidimos ba-
ti zar o lugar de “Beco da Esperança“. 
Esse nome nos dá forças para não de-
sisti r e conti nuar a mudança. “O beco 
da esperança agora é um lugar mais 
feliz”, concluiu uma criança do OCA.
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Vaga Viva: incenti vo ao uso de bicicleta no dia a dia da Estrutural

Vaga V i va i ncent i va 
o uso da bike na Estrutural Voo Co le t i vo  resgata

o olhar positivo para 
a Estrutural

O Coleti vo da Cidade, INESC, Pro-
jeto OCA, Rodas da Paz, Movimento 
Nossa Brasília, Projeto Onda e com o 
Johny Bike, organizaram em parce-
ria, no dia 13 de setembro, uma Vaga 
Viva. O evento promoveu concertos 
gratuitos de bicicletas, enquanto 
ocorria também a revitalização do 
Beco da Esperança. Os moradores 
da Estrutural que compareceram 
ti veram uma revisão completa da 
bike. Foi muito bom porque a maio-
ria da população usa a bicicleta em 
seu dia-a-dia, levando crianças para 
creches, escolas e para o Coleti vo; ou 
vai de bike para o trabalho: fábrica 
social, aterro sanitário etc.

Nos dias 12 e 13 de Setembro de 2015, 
durante a Virada do Cerrado, aconteceu 
um grande evento no Coleti vo da Cidade, 
na Cidade Estrutural: o IV Voo Coleti vo. 
Teve galeria de fotos, arte, cultura, músi-
ca, cantores de Rap, teatro, brincadeiras, 
jogos, bazar, cinema e muita gente boni-
ta, interessante e importante. 

O foco principal foi mostrar que a Estru-
tural também tem pontos positi vos, pois 
muitas pessoas de fora acham que só tem 
maldade, porque não conhecem bem a ci-
dade e as pessoas que lutam e trabalham 
e que querem e podem mudar a cidade.

E o voo coleti vo existe pra mostrar a es-
sas pessoas que elas não estão sozinhas 
na melhoria do lugar onde vivem. O voo 
é feito para quem quer saber mais sobre 
a Estrutural. E também para mostrar que, 
com o trabalho do Coleti vo da Cidade, as 
crianças saem das ruas e voltam para o 
estudo. Assim os pais podem fi car tran-
quilos quando vão trabalhar.
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A Vaga Viva é muito importan-
te porque mobiliza a comunidade 
a deixar o carro de lado e uti lizar 
a bicicleta. Aprendemos sobre os 
benefí cios de usar a bicicleta que, 
além de não poluir o meio am-
biente, como o faz carro, melhora 
a saúde . Além disso, o gás CO2 li-
berado pelos automóveis é um dos 
principais causadores do aqueci-
mento global, por isso incenti var o 
uso da bicicleta é fundamental nos 
dias atuais. Enfi m, achamos o vaga 
viva muito importante para a so-
ciedade e para o meio ambiente. É 
uma iniciati va que deve conti nuar 
a acontecer.


