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Com o objetivo de aten-
der e dar um encami-
nhamento às neces-
sidades das pessoas 
em situação de rua e 

vulnerabilidade social, que sofrem 
diariamente com a fome, o despre-
zo, o desemprego, as drogas e a falta 
de um teto, além de toda a violência 
das ruas, o Frei Rogério Soares, da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
e Nossa Senhora das Mercês, criou o 
Programa Coração Aberto.

O programa é baseado em cinco 
eixos. O primeiro é o da escuta das 
necessidades e encaminhamento das 
demandas. “A gente vê as demandas e 
aquilo que a gente pode intermediar, 
seja junto aos órgãos públicos, seja 
junto a iniciativa privada, parceiros 

CORAÇÃO ABERTO
Um sinal de esperança 
para os mais vulneráveis

ou algum auxílio emergencial que a 
Paróquia pode oferecer: uma cesta 
básica, uma passagem, dependendo 
do caso”, explica o religioso.

Entretanto, ele observa que 
nem sempre as vontades e as neces-
sidades são iguais e é preciso distin-
guir para orientar a pessoa como re-
solver o problema da vida dela e não 
o problema daquele instante. “Às ve-
zes a vontade dela é o dinheiro para 
comer naquele dia, só que por estar 
em situação de rua a necessidade 
dela é ir para uma vaga de acolhi-
mento do governo. Às vezes ela vem 
em busca de uma cesta básica, só 
que ela não tem o fogão para cozi-
nhar, por que que ela vai levar uma 
cesta básica? Então a gente orienta 
a clarear pela necessidade dela, né”, 
exemplifica. 

Por isso, o segundo eixo do 
programa é a formação e o empre-
endedorismo, onde são realizadas 
– todas as quintas-feiras – reuniões 
para instruir o público a desenvol-
ver uma formação 
empreendedora e 
uma instrução para 
vendas, e, a partir 
daí, tem a opor-
tunidade de ir às 
ruas para ganhar 
dinheiro vendendo 
as “Petas do Frei”, 
que são biscoitos de 
polvilho passados 
pela Paróquia a R$ 
2,50 e que são ven-

didos por R$ 5,00. “Ele pode chegar 
aqui sem dinheiro nenhum, sai para 
vender, vendeu, presta conta do que 
vendeu e fica com o lucro. Então é 
muito simples, é um dinheiro que só 
precisa do esforço dele”, pontua. 

O terceiro eixo é voltado a cons-
trução de parcerias com setores pú-
blico e privados, para poder realizar 
o devido encaminhamento a cada 
caso específico. Já o quarto eixo se 
aplica ao desenvolvimento de pes-
quisas, para ajudar o governo na 
formulação de políticas eficazes de 
assistência e promoção social. 

E como se trata de um projeto 
religioso, não poderia ficar de fora o 
quinto eixo que é a espiritualidade 
no sentido amplo, como, por exem-
plo, o cuidado com a saúde e com 
o bem-estar. “Uma abertura trans-
cendência, uma relação com Deus, 
uma relação consigo mesma de for-
ma mais harmônica, para não ficar aí 
sem uma referência de transcendên-
cia de Deus na sua vida, no sentido 
da vida, vamos trabalhar o sentindo 
da vida”, descreve o Frei.

Além disso, o programa con-
ta com duas filosofias. A primeira 
é: para receber ajuda, a pessoa deve 
oferecer alguma contrapartida. Já a 
outra filosofia é que quem dá o passo 
é a pessoa. “É ela que puxa, é ela que 
se decide, ela que quer e nós vamos 
dando suporte”.

Frei Rogério Soares

Frei Rogério Soares com a equipe do projeto Petas do Frei

• E M P R E E N D E D O R I S M O
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Quem esteve na Capital do país entre os dias 18 
de dezembro a 17 de janeiro se encantou com 
a decoração inédita do Projeto Brasília Ilumi-

nada – que compreende 10 eixos desde a Esplanada dos 
Ministérios, passando pela região do Congresso Nacio-
nal, a Rodoviária Central, o Palácio e a Praça do Buriti, 
a Câmara Legislativa do Distrito Federal, até a Rainha 
da Paz, totalizando 415.770 m² de área implantada. A 
iniciativa é fruto do Governo do Distrito Federal com 

Brasília 
Iluminada
resgata a 
força e a 
esperança dos 
brasilienses

• G OV E R N O  D I S T R I TA L
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atividades coordenadas pelas Secre-
tarias de Economia (Seec), de Cul-
tura e Economia Criativa (Secec), de 
Desenvolvimento Social (Sedes) e de 
Turismo (Setur).

Segundo o secretário de Eco-
nomia, André Clemente, uma das 
maiores riquezas proporcionadas 
foi o resgate, com a energia do Na-
tal, da força e da esperança no seio 
do cidadão brasiliense que viveu um 
2020 de muitas perdas ocasionadas 
pela pandemia. “Várias pessoas, em 
depoimentos, disseram que nunca 

viram Brasília tão bela e isso a en-
grandece muito, justamente no ano 
que ela fez 60 anos. Metade do nosso 
governo, do governo Ibaneis – que é 
um governo marcado por cuidar das 
pessoas, que olha para o lado huma-
no das pessoas – buscou resgatar a 
autoestima, tentado mostrar o quão 
importante é cada pessoa nesse pro-
cesso todo”, afirma.

Ele pontua que é preciso dar 
continuidade ao projeto nos anos se-
guintes e valorizar a Brasília de todos 
os brasileiros. “Brasília cresceu. Bra-
sília mudou. Brasília é maior. Brasília 
é diferente! Por isso também o que 
se faz aqui precisa ser diferente. Que 
Brasília nunca mais deixe de ilumi-
nar essa região. A sociedade estava 
esperançosa por dias melhores, por 
oportunidades de resgatar os sonhos 
e ver que, mesmo no momento de 

crise, conseguiu ser mais elástico, 
maior, mais forte e aprendeu a olhar 
pra frente, né”, destaca. 

 “Várias pessoas, em depoimentos, 
disseram que nunca viram Brasília 
tão bela e isso a engrandece muito, 
justamente, no ano que ela fez 60 anos"

Secretário de 
Economia, 
André 
Clemente
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Para Marcone Bar-
ros, o idealizador do 
projeto Brasília Ilumi-
nada, era preciso trazer 
um momento de alegria 
para a comunidade que 
sofre com a pandemia. “A 
gente fez uma seleção de 
palavras – que se você vê temos qua-
torze palavras que estão espalhadas 
aqui na Esplanada que são: esperança, 
fé, amor, gratidão, sonhos, superação, 
solidariedade. Acho que tudo que 
a gente viveu, vivenciou durante o 
ano da pandemia, nesse momento da 
pandemia né. Que assim, são palavras 
que nos deram muita força pra gente 
poder tá chegando até onde chegou 
aqui”, explica.

E cada símbolo que está presen-
te no Natal iluminado tem um con-

ceito. As velas representam a luz. Os 
presentes a vida. A Árvore do Sonho 
da Realidade simboliza que Brasília 
vai continuar sendo a Capital que era 
um sonho e que virou uma realidade. 
“Então a gente tem nossos sonhos, 
que esses sonhos a gente tem que 
batalhar para ele se tornar realidade. 
Isso aqui é a nossa prova, isso aqui foi 
um sonho, nasceu de um sonho, nas-
ceu de rabiscos e hoje é uma realidade 
aí, tá aí construída por várias pessoas 
que se deram as mãos e construíram 

esse projeto, entregaram 
esse projeto para a nossa 
cidade”, reitera Marcone.

E o projeto teve uma 
ajuda especial do secre-
tário André Clemente 
que pediu para valorizar 
a Praça do Buriti, o com-

plexo do Buriti, o Palácio e o Anexo, 
bem como o servidor. “Quem pediu 
pra poder ter alguma atividade naque-
le quadrado do Céu de Brasília, que a 
gente batizou como Céu de Brasília, que 
é o novo point, que virou cultural, mas 
hoje é point do pôr do sol de Brasília, foi 
o André. E o Presépio foi um pedido da 
primeira-dama, que a gente ficou muito 
feliz porque o Presépio é que representa 
realmente o verdadeiro espírito do Na-
tal, que é o nascimento de Jesus, que é a 
luz do mundo”, revela Barros.

Marcone Barros, o idealizador do projeto Brasília Iluminada



Revista Imagineacredite: Com o 
drogômetro em fase de teste, já é 
possível afirmar que ele será im-
plementado em todo o Brasil em 
2022?
Gustavo Camilo: O projeto do 
drogômetro teve início com uma 
pesquisa publicada em 2018 pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. Nela foi feito um primeiro 
teste sobre a viabilidade de se utilizar 
essa tecnologia, que detecta o uso de 
drogas em condutores de veículos, 
no Brasil, já que os chamados dro-
gômetros são relativamente comuns 
na Europa, Estados Unidos, Cana-
dá e Austrália. Sem contar que nós 
também já temos previsão legal para 
a implementação desses equipamen-

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional 
Antidrogas do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (Senad-MJSP), está em vias de implementar 
o drogômetro no Brasil. A ferramenta, que é muito 
parecida com o bafômetro, será capaz de detectar a 

presença de drogas no organismo dos motoristas que circulam em 
todo o território brasileiro. 
Ele tem como objetivo fazer do trânsito um ambiente muito mais 
seguro e sua presença nas vias e rodovias do país ainda pode contribuir 
para a construção de um Brasil menos violento e cada vez mais livre 
das drogas. No entanto, como sua implementação ainda está em fase 
burocrática, a Revista Imagineacredite apresenta uma entrevista 
muito esclarecedora concedida pelo Diretor de Políticas Públicas e 
Articulação Institucional da Senad-MJSP, Gustavo Camilo Baptista. 
Nesta entrevista, Gustavo Camilo fala de como será o funcionamento 
do drogômetro, seu índice de confiabilidade e efetividade, por 
onde o equipamento será manuseado primeiro e o que falta para 
ele ser utilizado pelas forças de segurança do Brasil. Segundo ele, 
o equipamento impactará diretamente na redução dos índices de 
violência do país. Um efeito externo positivo. 

“O drogômetro 
é muito 
relevante para 
pensarmos em 
uma política 
de redução 
da violência 
no país”

I m a g i n e A c r e d i t e 9

GUSTAVO 
CAMILO

• E N T R E V I S TA



tos no país. O Código Brasileiro de 
Trânsito regula, ao mesmo tempo, o 
uso de instrumentos para detecção do 
uso de álcool, os chamados bafôme-
tros, e também no mesmo artigo re-
gulamenta os drogômetros. O grande 
problema que existe, por outro lado, 
é que a tecnologia para identificação 
do uso de drogas é mais complexa do 
que para identificação do uso de álco-
ol. Existem várias drogas que podem 
ser detectadas, como temos aquelas 
que precisam ser detectadas em si e 
que também são usadas por conduto-
res de veículos, o que faz com que a 
implementação desse tipo de equipa-
mento seja mais complexa. Os outros 
países, em especial os da Europa, fize-
ram projetos que também demoraram 
alguns anos para conseguir chegar à 
definição de quais drogas e sob quais 
parâmetros elas deveriam ser detecta-
das. E o Brasil, dentro desse contex-
to, segue na mesma direção: de fazer 
pesquisas em si, para conseguir criar 
uma política pública que seja ao mes-
mo tempo eficaz, para conseguir de-
tectar o efetivo uso; e segura, para não 
detectar falsos positivos ou detectar 
incorretamente o uso de substâncias. 
Afinal de contas, o que o governo do 
presidente Bolsonaro quer é reduzir o 
número de acidentes de trânsito, re-
duzir o número de vítimas fatais por 
acidente de trânsito, bem como redu-
zir as lesões corporais, basicamente os 
resultados desta política seriam esses. 

IA: Quais são as principais drogas que 
devem ser identificadas no Brasil? 
GC: De forma muito resumida, o que 
a gente busca em primeiro lugar são as 
drogas que têm maior prevalência de 
uso no país, que é a cocaína e a maco-
nha. E neste sentido, a cocaína termi-
na incluindo indiretamente o crack, 
porque se trata da mesma substância 
em si, já que a diferença está no meio 
de inutilização. Também tem algumas 
classes de anfetaminas, que têm uns 

nomes técnicos e nós temos uma sé-
rie de dúvidas, porque algumas de-
las somente são utilizadas no territó-
rio brasileiro. Então nós precisamos 
saber se esses equipamentos, que são 
estrangeiros, conseguem detectar 
também anfetaminas que são usadas 
exclusivamente no Brasil.

IA: Com o drogômetro, a violência 
no trânsito será reduzida?  
GC: Sim! Uma pesquisa realizada 
pela USP, no município de São Paulo, 
fez a identificação do uso de drogas 
em cadáveres de vítimas de aciden-
tes de trânsito, acidentes de traba-
lho, homicídio e suicídio. No caso 
dos acidentes de trânsito, a pesqui-
sa detectou uso de drogas em 25% 

dos cadáveres e de álcool em outros 
18%. Em outras palavras, nessa pes-
quisa, especificamente, existiam mais 
vítimas de acidente de trânsito fatais 
vinculadas que fizeram uso de drogas 
antes do acidente, do que vítimas que 
fizeram uso de álcool. E esse fenôme-
no, considerando aparentemente que 
o bafômetro foi relativamente bem 
implementado em São Paulo, não é 
incomum. Em boa parte dos países, 
nós observamos que o investimento 
por parte do governo federal e do 
governo subnacional na repressão ao 
uso de determinada droga por parte 
dos motoristas leva ao deslocamento 
para outras drogas. Por isso que mes-
mo o projeto sendo implementado, 
com o conjunto inicial de drogas que 

Diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional da Senad-MJSP, 
Gustavo Camilo em entrevista com o diretor da Revista IMAGINEACREDITE, 
Sérgio Botelho Júnior
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têm maior prevalência no território 
nacional, é previsível que ele tenha 
que ser adaptado continuadamente 
para detectar novas drogas, de forma 
que o governo, paralelamente ao pro-
jeto do drogômetro, comece a pensar 
em alguns projetos para monitorar o 
uso de substâncias em vítimas de aci-
dente de trânsito. Por conta disso, re-
centemente, nós firmamos um novo 
convênio com a USP, para a realiza-
ção em cinco cidades e em caráter 
novamente experimental, de pesqui-
sas para testar esse método utilizado 
em São Paulo, na verificação da pre-
valência de uso de drogas em vítimas 
de acidentes, homicídios e suicídios. 
Com isso, buscaremos entender os 
impactos da situação atual do uso de 
drogas no Brasil para, a partir daí, 
pensar em políticas públicas de lon-
go prazo.

IA: Para além do mapeamento das 
drogas entre os condutores, como 
essa pesquisa pode contribuir com a 
segurança pública?
GC: A investigação de cadáveres é re-
levante para tentarmos identificar o 
total de vítimas de homicídios, bem 
como aquelas pessoas que potencial-
mente tinham algum envolvimento 
com o uso e ou tráfico de drogas, o 
que origina questões vinculadas à 
própria prevenção de homicídios. 
Ou seja, como os inquéritos policiais 
não são todos resolvidos em si, não 
se identifica o autor e nem a causa 
do homicídio, a gente não sabe exa-
tamente quantas vítimas de homicí-
dios estão vinculadas ao uso e tráfico 
de drogas, o que é muito relevante 
para pensarmos em uma política de 
redução da violência no país. 

IA: Sobre os drogômetros, quais se-
rão os equipamentos utilizados no 
Brasil?
GC: Existem dois tipos de equipamen-
tos: um equipamento elétrico e outro 

químico. Pelo edital, foram aprovados 
quatro equipamentos elétricos e um 
químico. Com isso, cada empresa dos 
elétricos forneceu cinco equipamen-
tos, o que dá cerca de20 drogômetros 
elétricos; do químico, a empresa man-
dou 2 mil refis. E esses equipamentos 
serão testados em 10 locais diferentes 
com certa rotatividade, ou seja, eles 
irão para um local e depois para outro, 
de maneira a caracterizar uma amos-
tra nacional.

IA: Existe algum estado específico 
para iniciar esse projeto assim que 
for regulamentado?
GC: A gente tem um ciclo de pes-
quisas de regulamentação que deve 
se estender até o final do ano, mas 
nós prevemos o uso imediato por 
parte da Polícia Rodoviária Federal 
em rodovias federais de todo o país, 
de acordo com as necessidades ope-
racionais deste órgão. Em paralelo 
a isso, nós temos algumas tratativas 
com alguns Estados e alguns Mu-
nicípios para realizar as primeiras 
experiências, já com o equipamen-
to regulamentado, que é o caso, por 
exemplo, de Curitiba, no Paraná, 
dentre outros estados em que a gen-
te pretende iniciar tais esforços em 
primeiro lugar. 

IA: Como será feito o teste, via dro-
gômetro, no motorista? 
GC: Existem várias matrizes que po-
dem ser utilizadas para a detecção do 
uso de drogas por parte de motoristas. 
A gente pesquisou o que acontecia no 
mundo e chegou à conclusão que a 
mais confiável para ser regulamenta-
da é a da saliva, ou seja, o drogômetro 
inicialmente vai ser implementado 
por meio da análise da saliva do mo-
torista. Sendo assim, o motorista vai 
ser parado por um agente policial e 
vai ser convidado, como no caso do 
bafômetro, a fazer um teste com a sa-
liva. O teste é um pouco diferente do 
bafômetro no sentido da forma como 
será extraída a amostra da saliva, pois 
[no drogômetro] é utilizado um ins-
trumento parecido com o cotonete 
em que a pessoa passa pela própria 
boca, extraindo um pouco de sua 
saliva e, em seguida, entrega para o 
policial. A saliva é a matriz conside-
rada mais confiável nesse momento 
em si para identificação do uso de 
drogas por parte dos motoristas. Ela 
demanda, por outro lado, um exa-
me confirmatório. O drogômetro é 
um aparelho chamado de “aparelho 
de triagem”, ou seja, ele detecta num 
primeiro momento uma utilização. 
Como existe alguma possibilidade de 
algum erro, é extraída uma segunda 
e uma terceira amostra das salivas. 
Essa segunda amostra de saliva será 
levada para um laboratório, para a 
confirmação; e a terceira será utiliza-
da para efeitos de contestação judi-
cial por parte do motorista. Tudo na 
hora! O Denatran regulamentando 
o uso do equipamento, o motorista, 
de maneira similar ao bafômetro, se 
caracterizado uso em si, ele precisará 
ser conduzido à delegacia. Não que-
rendo ele realizar o teste, o procedi-
mento é igual bafômetro: se aplica 
uma multa, para posterior averigua-
ção pela autoridade de trânsito. Mas 
ele já fica impedido de dirigir.

I m a g i n e A c r e d i t e 11

O que o 
governo do 
presidente 
Bolsonaro 

quer é reduzir 
o número de 
acidentes de 

trânsito



IA: Com até quantas horas pós-con-
sumo o drogômetro consegue detec-
tar a presença de drogas no organis-
mo da pessoa?
GC: Varia de droga para droga, de 
concentração para concentração. Mas 
é importante observar o seguinte: tan-
to no caso do bafômetro, quanto no 
do drogômetro, você tem a questão de 
caracterizar também o efeito da droga 
na pessoa, ou seja, se ela tem alteração 
psicomotora. Por isso, a gente também 
trabalha em um projeto para definir 
exatamente como caracterizar uma al-
teração psicomotora, ou seja, a pessoa 
tem alteração na fala, na coordenação 
motora e assim por diante. No que se 
refere aos prazos da metabolização 
do organismo, isso também varia de 
droga para droga, mas geralmente se 
concentram por algumas horas, em 
um intervalo que vai aumentar uma 
concentração de 2 a 4 horas e depois 
vai decrescendo, de acordo com a dro-
ga. Você pode ter a presença da dro-
ga algumas horas depois, variando de 
droga para droga. 

IA: Qual será a punição para quem 
for pego no drogômetro? 
GC: É a mesma punição do bafô-
metro, pois está prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro, no capítulo 
que fala álcool e outras drogas. Mas 
adianto que se o cidadão estiver vi-
sivelmente com alteração psicomo-
tora, ele pode ser preso.

IA: Em alguns países é feito o reco-
lhimento da digital do motorista. 
No Brasil existe essa possibilidade?
GC: Estamos estudando essa possi-
bilidade, pois o grande problema é 
que existem pouquíssimos estudos 
que mostram a eficácia desse tipo de 
tecnologia. O problema é a escassez 
de estudos, porque regulamentar 
uma tecnologia com poucos estudos 
termina criando um risco jurídico 

muito grande para os atores envolvi-
dos: agentes de trânsito, polícias e as-
sim por diante. Tanto é que a maior 
parte dos países que fazem uso do 
drogômetro optaram pelo teste da sa-
liva; alguns utilizam o teste da saliva 
junto com o sangue. Mas são raros os 
casos em que se utilizam outras ma-
trizes, como o suor, cabelo etc.

IA: Sobre o recolhimento da 2ª e 3ª 
amostra de saliva, como será feito o 
armazenamento destas? Existe pe-
rigo de alguma alteração?
GC: Não existe nenhum risco de al-
teração, porque elas serão armazena-
das em um equipamento específico, 
um tubinho plástico, com capaci-
dade de conservação. Sem falar que 
esses tubinhos foram desenhados es-
pecificamente para isso.

IA: Qual é o índice de acerto do 
drogômetro?
GC: Isso é uma coisa que a pesquisa 
vai detectar, varia de equipamento 
para equipamento e de droga para 
droga. Mas os primeiros resultados 
experimentais no Rio Grande do Sul, 
se você for ver, você tem no caso de 
cocaína e psicoestimulantes índices 
próximos de 100%, porém quando 
falamos de, por exemplo, maconha, 
pelo fato da maconha não se concen-
trar tão facilmente na saliva, ela tem 
índices um pouco inferiores. Por isso 
que é importante para gente aplicar 
os testes para detectar, no caso da 
maconha brasileira, o quanto eles 
conseguem acertar em termos de 
triagem, e para regulamentar esses 
equipamentos no país. Equipamen-
tos que têm pouca capacidade de 
triagem, com toda certeza, vão ter-
minar demandando muito tempo, 
pois vão errar em muitos motoristas 
e tornará a política pouco eficaz, pois 
somente o exame confirmatório, fei-
to em laboratório, poderia confirmar 

e isso demora muito. Contudo, não 
existiria risco jurídico se o equipa-
mento acertar uma porcentagem 
significativa, mas o ideal para a gente 
é que seja o mais próximo de 100%, 
para evitar erros e evitar a perda de 
tempo por parte do motorista.

IA: São Paulo e Rio de Janeiro, nos-
sas grandes metrópoles, possuem 
um alto índice de violência, princi-
palmente nas favelas. Aliado a isso, 
há os caminhoneiros que transpor-
tam drogas pelo país. Diante disso, 
como o drogômetro conseguirá al-
cançar esse público?
GC: Pra isso, outras políticas públi-
cas podem ser mais eficazes. Quan-
do a gente fala de violência, estamos 
falando de vários tipos de violência. 
Você tem a violência vinculada ao 
homicídio, que tem várias causas di-
ferentes, sendo que uma delas é o uso 
e o tráfico de drogas. Além disso, há 
a violência vinculada ao trânsito, vin-
culada ao acidente de trânsito e aos 
conflitos entre os motoristas. Aciden-
tes de trânsito têm três grandes causas 
que são: problemas mecânicos, pro-
blemas nas estradas e fatores pessoais. 
Da perspectiva da política de drogas 
como um todo, o drogômetro visa 
especificamente um tipo de violência 
que é aquela vinculada ao trânsito. 
Mas é evidente que esse projeto pode 
ter externalidades positivas, ou seja, 
impactos não esperados em outras 
políticas tais como a redução de vio-
lência em geral. Mas não é o foco dele, 
isso a gente chama de externalidade, 
pois é um resultado não esperado e 
que não é ambicionado pela política. 

IA: Qual a previsão para a regula-
mentação do drogômetro no Brasil?
GC: Por lei, o drogômetro já existe. 
Mas ele precisa ser regulamentado 
por meio de uma Resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito, outra do 
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Inmetro, são normativas menores, 
mas que dependem da realização de 
uma pesquisa para sabermos o que 
pode ser demandado desses equipa-
mentos. Por isso, a nossa expectati-
va é que a pesquisa seja efetivada no 
final do ano, porque - no momento 
– temos dificuldades causadas pela 
pandemia do coronavírus, para re-
alizar um teste com saliva. Então 
estamos aguardando alterações no 
quadro epidemiológico do país para 
poder iniciar as ações da pesquisa em 
si. Os policiais do governo federal es-
tão sendo treinados nesse momento 
para usar os equipamentos e a gente 
prever que, possivelmente, em maio 
sejam iniciados os trabalhos. 

IA: Mudando de assunto, o que o Bra-
sil pode esperar da Senad em 2021?
GC: Regulamentados os equipamen-
tos, a gente vai fazer uma primeira 
aquisição, por parte do Ministério 
da Justiça, para destinar aos órgãos 
federais e uma pequena parte para os 
órgãos estaduais. Há alguns anos, ór-

gãos estaduais já demandavam des-
ses equipamentos, que dependente 
de uma regulamentação por parte 
do governo federal. Então, ao mes-
mo tempo, nós devemos desenvolver 
ações de capacitação com os poli-
ciais estaduais. Devemos oferecer 
cursos EAD para os policiais estadu-
ais entenderem esses equipamentos 
e como eles devem ser utilizados. 
Devemos fazer curso de capacitação 
para os peritos criminais saberem 
que papel deles na realização do se-
gundo teste, a chamada contrapro-
va, para verificar se aquela segunda 
mostra de saliva extraída do moto-
rista realmente é positiva. E também 
devem ser feitas tratativas com os 
Estados, no sentido de ofertar apoio 
do governo federal na implementa-
ção do drogômetro. E a realização do 
curso em si não tinha sido noticiada 
antes, porque ele está sendo organiza-
do por pesquisadores. A PRF é quem 
está organizando o curso em si. Salvo 
engano, o curso dura duas semanas 
aproximadamente.

IA: Que mensagem o senhor deixa 
para os leitores da Revista Imagi-
neacredite e ao povo brasileiro?
GC: Quero dizer que, de dois anos 
para cá, o Brasil passou a ter uma 
Política Nacional de Drogas séria, 
principalmente, no que tange a se-
gurança pública. Nós temos vários 
projetos vinculados tanto com essa 
tecnologia do drogômetro, quanto 
à descapitalização de organizações 
criminosas, projetos de prevenção a 
envolvimento de adolescentes com 
tráfico de drogas. Além disso, o sis-
tema de alerta rápido de novas dro-
gas será implementado no país nos 
próximos anos. O Brasil também 
deve de ser pioneiro no sentido de 
elaborar um Plano Nacional de Po-
líticas sobre Drogas com previsão de 
cinco anos, que vai ser um plano de 
Estado, ou seja, um plano que deve 
passar o presente governo e se esten-
der aos outros governos que vierem, 
fazendo com que as ações da política 
de drogas tenham longevidade.
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Violência contra 
a mulher
Brasil ocupa 
5º lugar em 
ranking 
mundial 

A Lei nº 11.340/2006 (Mª 
da Penha) configura 
violência doméstica 
e familiar contra a 
mulher qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. É importante 
frisar que o Brasil ocupa o 5º lugar 
em ranking mundial de violência 
contra a mulher, segundo dados 
do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH). E para destacar a 
importância do combate à violência, 
a produção da ImagineAcredite 
entrevistou com exclusividade a 
ativista, defensora dos Direitos 
Humanos, advogada especializada 
em Direito das Mulheres e presidente 
de diversos órgãos vinculados à 
proteção da vida no Distrito Federal, 
Dra. Lúcia Bessa. 

A sociedade se questiona por 
que ainda no século 21 a mulher 
continua sendo vítima de violência 
e a resposta começa pelo Estado. 
“Primeiro, nós temos um Estado que 
falha. Então tudo isso vem em um 
efeito rebote. Nós precisamos que o 
Estado nos eleja como prioridade, 

priorize as nossas vidas, assegure 
os nossos direitos humanos, ponto 
final. A partir disso, nós temos que 
ter várias outras ações. Campanhas 
que não só imputem à mulher como 
a única responsável pela quebra do 
ciclo da violência. Mas campanhas 
educativas, que chamem o homem à 

Dra. Lúcia Bessa, advogada especializada em Direito das Mulheres
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responsabilidade e que o constranja, 
que o envergonhe e, sobretudo diga 
a ele, que se agredir ou violentar uma 
mulher, ele terá a reprimenda social, 
política e judicial correspondente”, 
justifica a ativista Bessa.

“Caso contrário, ele continuará 
vendo e tendo vantagens na 
violência e não vai parar. O homem 
faz parte do problema, ele tem 
que fazer parte da solução desse 
problema”, complementa. Outra 
ação que Bessa defende é o que o 
Estado invista em educação para 
reduzir os números de violência no 
país. Com os números crescentes e 
gritantes de violência contra nossas 
mulheres e meninas, isso nos mostra 
que todos e todas falhamos. “A 
educação   falhou. A família falhou. 
A igreja falhou. O Estado falhou. 
A sociedade falhou. Tudo e todos 
falham e não asseguram os direitos 
a integridade plena de nossas 
mulheres e meninas.  Agora, se a 
falha é de todos, a responsabilidade 
também deve ser compartilhada.
Temos que proporcionar aos nossos 
jovens, uma educação que os proteja 
e os previna das violências. Toda 
criança e todo adolescente têm 
direito a um ambiente seguro em 
casa, na escola e na comunidade. 
Mas nem todos têm esse direito 
garantido”, assegura Bessa. 

Muitas de nossas crianças e 
adolescentes vivem em territórios 
e lares vulneráveis e violentos, sem 
acesso adequado a serviços de saú-
de, assistência social, educação, es-
porte e lazer. E muitos crescem sob 
o jugo da discriminação racial, vio-
lência baseada em gênero, homofo-
bia e transfobia, entendendo uma 
única realidade: a violência. Ou 
seja, muitos deles vão reproduzir 
e replicar essa violência. Propiciar 
meios de evitar a evasão escolar é, 
portanto, um fator crucial de prote-
ção. Aliado a isso, é necessário que a 
escola seja um espaço seguro e este-

ja pronta para acolher e valorizar as 
diferenças, com criticidade e visando 
uma transformação do status quo. 
Ensinando-os que não é normal ba-
ter e não é natural apanhar. 

“Levar para dentro das discus-
sões escolares o ensino da Lei Maria 
da Penha e outras Legislações afir-
mativas, mostrar outros caminhos, 
mostrar aos nossos jovens o sentido 
da paz, da construção da paz, de ser 
o embaixador da paz no meio em que 
vive”, defende Lucia Bessa. 
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Mulheres e Meninas Livres 
de toda a violência e opressão

A ImagineAcredite traz com exclusividade o projeto nacional que a Lúcia 
Bessa vai lançar por meio do INSTITUTO VIVA MULHER – DIREITOS 
E CIDADANIA, ainda neste ano de 2021, chamado: “Mulheres e Meninas 
Livres! Livres de toda a violência e opressão!”, que fará parte de um Programa 
maior no combate, enfrentamento e prevenção a todas as formas de violência 
contra mulheres e meninas. Esse projeto visa revitalizar e fortalecer, por meio 
de entidades parceiras, toda a Rede de Proteção que existe neste país para as 
mulheres que sofrem violência, além de oferecer toda a assistência das mais 
variadas especialidades. E tem uma novidade. 

“Nós vamos dizer a ela o seguinte: você vai estar dentro dessa Rede. 
A condição para você estar nessa Rede sendo assistida é para depois você 
assistir as outras mulheres. Ela não vai só receber a fonte, ela vai receber a 
fonte e depois ela será a fonte. Então, assim, é uma fonte inesgotável. Eu ajudo 
você, você a ajuda e nós vamos fazer uma grande teia de amparo e proteção 
a essas mulheres e meninas que sofrem violência neste País”, explica Bessa.

Comunidades Terapêuticas
A ativista elogiou a política 

de abstinência, mas faz um apelo 
para que o governo faça políticas 
públicas eficientes e específicas para 
todas as mulheres, respeitando-se as 
especificidades de cada uma delas: 
negras, quilombolas, indígenas, 
ribeirinhas, camponesas, com 
deficiência e as que estão em situação 
de rua e vulnerabilidade. “Essa 

política é extremamente fantástica. 
Nós temos cada vez mais mulheres,  
muito jovens, recorrendo a drogas 
lícitas e ilícitas. E essas mulheres que 
recorrem a drogas, elas têm que ter 
esse olhar diferenciado e específico, 
estão mais vulneráveis, sofrem mais 
discriminação e preconceito e estão 
mais sujeitas a doenças sexualmente                                         
transmissíveis”, opina. 

“E a política que é generalista, ela 
não nos atinge, a todas, como deve 
atingir. Eu acredito nessa política 
onde valoriza a mulher e, sobretudo, 
diz a mulher que é possível mudança, 
mas além de dizer, proporciona 
a essa mulher condições de uma 
nova vida, condições de um novo 
ressignificado da própria existência”, 
argumenta Lucia Bessa.

Em 2018, a Câmara Legislativa do Distrito Federal 
concedeu a Dra. Lúcia Bessa o Título de Cidadã 
Honorária do DF em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à população do DF.

Trabalho reconhecido em prol das mulheres

“Esta homenagem tem um valor e 
um significado muito especial: a cidade 
em que eu nasci e amo, diz para mim, 
com esse gesto solene, que valoriza e 
respeita o trabalho árduo e necessário, 

que desenvolvemos”, afirma Bessa.
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A recompensa de todo o seu esforço
Perguntada sobre o que a deixa 

orgulhosa, ela responde com todo o 
brilho em seu olhar: “Quando algu-
mas mulheres dizem assim para nós: 
Lúcia, sofri muito, mas hoje nin-
guém mais me faz sofrer. Hoje sei do 
meu valor e da minha importância. 
Não aceito mais nenhum tipo de 
violência. Isso para mim é reden-
tor, recompensador e me enche de        
esperança”.

Lucia Bessa complementa que 
“quando a mulher, que vivia sob 
violência e em relacionamento tó-
xico e  percebe que merece muito 
mais,  que a vida dela não depende 
da vida do outro ou da outra, quan-
do ela percebe que ela pode ser feliz 
sozinha, quando ela percebe que ela 
é a dona da vida dela, protagonista 
do seu destino, que ela pega as ré-
deas da vida e diz: eu vou por aqui, 
independente da sua vontade, inde-
pendente do seu desejo, porque eu 
me pertenço, porque eu administro 
minha própria vida financeira, não 
me sujeita ao agressor,  que paga as 
contas (...) isso é libertador”.

Dentre tantas atividades 
desenvolvidas, essa mulher 
multimídia é âncora de dois 
programas de TV – PAPO A BESSA 
COM LUCIA BESSA, que vai ao 
ar todas as segundas feiras, das 
19h às 20h, pela TVN Brasil, que 
atinge 42 Países e 17 TVs abertas. 
O outro é no canal 12 da NET, na 
TVCOMDF, todas as quintas feiras, 
das 17h às 17h30, todos ao vivo, 
com público estimado em mais de 
um milhão de expectadores.

“Algumas mulheres me per-
guntam: Dra. Lúcia, eu queria saber 
por que  deu errado, pois eu me dei 
toda para essa relação, me entreguei 
inteira, 100%”. E eu digo: “Amada, 
você já respondeu. Porque quando 
eu me dou toda para uma relação, 
para uma outra pessoa, o que é que 
me sobra? Nada. Quando eu me dou 
100% para alguém, o que restou pra 
mim? Nada. Então a relação só pode 
ser equilibrada a partir do momento 
que eu dou e recebo na mesma pro-
porção. Quando eu me dou mais do 
que recebo, essa relação já fadada ao 
insucesso”, ressalta Dra. Lúcia Bessa.

Papo a Bessa O PAPO A BESSA, que pode 
ser assistido também no canal do 
YOUTUBE: Papo a Bessa com Lucia 
Bessa, tem se consolidado como o 
canal de denúncia, informação e 
acolhimento de todos os moradores 
e moradoras do DF. Vale ressaltar 
que no último dia 14 de janeiro, 
ela entrevistou o Dr. Quirino 
Cordeiro, Secretário Nacional de 
Políticas sobre Drogas do Governo 
Federal, abordando o importante 
tema: ACOLHIMENTO DE 
MULHERES EM COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS.
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O que diz o Governo Federal

O que diz o Governo 
do Distrito Federal

O Ligue 180 funciona diariamente 
durante 24h, incluindo                  

sábados, domingos e feriados.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) tem 
atuado em importantes ações 
realizadas no enfrentamento a 
todas as formas de violência contra 
a mulher, especialmente, no crime 
de feminicídio. Em 2020, foi 
instituído o Projeto de Prevenção 
da Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (ProMulher), cujo 
objetivo é implementar até o ano de 
2022, ações no âmbito da segurança 
pública, nos níveis de prevenção 
primária, secundária e terciária, 
para contribuir com a redução dos 
índices de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Entre as 
ações, destacamos a Elaboração do 
Protocolo Nacional de Investigação e 
Perícias nos Crimes de Feminicídio.

Em busca de conscientizar cada 
cidadão sobre o seu papel no combate 
ao feminicídio e à violência contra a 
mulher, a SSP/DF lançou, em maio 
de 2019, a campanha #MetaaColher. 
Com o slogan “A melhor arma 
contra o feminicídio é a colher”, 
o movimento busca incentivar 
a denúncia como ferramenta de 
prevenção a este crime. De março 
de 2015 a novembro de 2020, apenas 
24,8% das vítimas haviam registrado 
ocorrências anteriores de violência 
praticadas pelo mesmo autor.

A campanha convida a sociedade a repensar a 
máxima “em briga de marido e mulher não se mete a 
colher”. O projeto busca expor o papel de responsabilidade 
de cada cidadão como engrenagem importante na cruzada 
contra o feminicídio. O entendimento é que é necessário 
desconstruir o padrão de comportamento omisso que 
muitas vezes uma testemunha assume diante de uma cena 
de violência doméstica.

 As denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um 
número de protocolo para que o denunciante possa 

acompanhar o andamento.
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Você já imaginou sen-
do um missionário 
em outro país, para 
levar a palavra de 
Deus às pessoas e 

a promoção social que o local ne-
cessita? Se a resposta foi sim, pois 
bem, vamos contar a história de um 
homem que teve sua vida mudada 
quando conheceu a proposta de co-

locar o Evangelho em prática por 
meio do Movimento dos Focolares, 
na Fazenda Esperança. De quem 
estamos falando? Do missionário 
Ricardo Oliveira, conhecido como 
Ricardinho. 

Segundo ele, o que o deixava im-
pressionado era ver tantas mudanças 
de vida que acontecia por meio da 
palavra. "Depois quando abriu a Fa-

zenda da Esperança em minha região 
no  Rio Grande do Sul, resolvi ir fa-
zer uma experiência de 3 meses, em 
1997, e tudo mudou, estou até hoje". 
Em seguida, surgiu a oportunidade 
para Ricardinho ir até à África, mais 
precisamente, em Moçambique, para 
fundar a Instituição no local. 

Ricardinho foi um dos primei-
ros missionários no continente, jun-

leva esperança, educação e acolhimento para 
necessitados emMoçambique
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tamente com os fundadores da Ins-
tituição, mais um grupo de jovens, 
homens e mulheres, da Fazenda Es-
perança de todo o Brasil, além das 
irmãs Apóstolas e um Padre irlan-
dês. “Seria o primeiro país africano 
e o terceiro país a ter uma Fazenda 
da Esperança”, pontua. Esse período 
foi marcado após a guerra civil, onde 
tudo precisava ser construído. “Mui-
tas ruinas, tínhamos a escola, um 
hospital e uma Paróquia, com 23 co-
munidades muito carente. Logo após 
nossa chegada, as irmãs saíram da 
missão e assumimos a missão com 
toda sua realidade de escola, interna-

to e hospital. Trabalhamos assim por 
5 anos, até começarmos o trabalho 
de recuperação”, lembra Ricardinho.

Questionado sobre por qual 
motivo a educação foi o primeiro 
projeto, antes de trabalhar com os 
dependentes químicos, ele responde 
que era necessário organizar as esco-
las, pois muitas crianças não tinham 
acesso as aulas e outras eram órfãos, 
que eram ajudadas por programa de 
leite em pó e o acompanhamento 
de peso. “Foi aí que surgiu Euzébio, 
um menino com um pouco mais de 
um ano e que tinha pouco peso para 
sua idade, órfão”, recorda Ricardi-
nho. Ele detalha que essa criança era 
acompanhada pela avó e que solici-
tou a ela que deixasse o menino com 
os representantes da Instituição para 
que melhor fosse assistido. 

“Isso aconteceu e hoje ele se 
encontra conosco vivendo no Brasil 
já com 16 anos. Aí nasceu a neces-
sidade de uma creche e que hoje é 
uma realidade que acompanha 200 
crianças com educação e alimen-

tação. Chama-se creche Chitaitai, 
que na língua Chindau, quer dizer 
vagalume. Trabalho este mantido 
por doações do Brasil, com adoção 
de uma criança a distância”, explica. 
Para ele, a importância dessa missão 
reflete atualmente e comemora que, 
depois de 15 anos, que a Fazenda se 
encontra em Moçambique, “chega-
ram mais 3 comunidades que hoje 
ajudam na missão. A obra de Maria, 
que cuida do internato, as pequenas 
missionárias de Maria imaculada 
que cuidam do hospital, a semen-
te do Verbo que assumiu a creche e 
hoje a Fazenda cuida da recuperação 
de homens e mulheres”.

E vale ressaltar que, as escolas 
têm mais de mil alunos e a Fazenda 
hoje desenvolve também um traba-
lho de acompanhar as comunidades 
carentes, principalmente depois da 
tragédia do ciclone Idai, onde des-
truiu casas, hospitais, estradas e dei-
xou mais de 182 pessoas mortas e foi 
classificado como o pior desastre cli-
mático no hemisfério sul. 

"Creche Chitaitai, hoje é uma 
realidade que acompanha 

200 crianças com educação 
e alimentação" 

MISSIONÁRIO RICARDINHO
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O Natal significa a união 
entre as pessoas e a co-
memoração do nasci-
mento de Jesus. E no ano 
de 2020, por conta da 

pandemia do novo Coronavírus, a popu-
lação que está em situação de rua sentiu 
ainda mais o descaso e afastamento das 
pessoas, visto que o governo determi-
nou isolamento social. Porém, a Rede 
da Solidariedade DF Barba na Rua fez a 
diferença apoiando vários projetos para 
proporcionar momentos de alegrias. Em 
entrevista exclusiva, Rogério Soares des-
creve a importância de organizar e rea-
lizar a Ceia de Natal e o almoço para as 
pessoas vulneráveis em várias Regiões 
Administrativas do DF. 

“Tivemos em várias cidades orga-
nizando essas Ceias e sem aglomeração, 
porque todo ano a gente faz um encontro. 
Como esse ano foi um ano típico para não 
deixar essa população só, a gente reuniu a 
Rede da Solidariedade do DF junto com 
vários projetos e levamos amor, carinho, 
brinquedos para as crianças em situação 
de rua, para que a gente identifique que 
o Natal é paz, o Natal é amor, o Natal é 
comunhão. E a gente estava ali com essas 
pessoas comemorando ali a coisa princi-
pal que é o nascimento de Jesus Cristo”, 
destaca.

E a comida servida foi diferenciada, 
teve: arroz com passas, salpicão, pernil 
do porco, peru, frango assado, paneto-
nes, frutas, refrigerantes e sobremesas. E 
claro, não poderia faltar os brinquedos 
para as crianças. “Então quando uma 
criança não ganha o presente é triste. En-
tão quando a gente leva esse presente até 
essas crianças a gente vê o sorriso que há 
no rosto dessas crianças. Então a Rede da 
Solidariedade DF Barba na Rua arreca-
dou de tudo para que a gente pudesse re-
almente fazer um Natal Nós por Nós com 
a população em situação de rua”, destaca 
Barba. Vale ressaltar que de março até 
dezembro foram servidas mais de 50 mil 
refeições (marmitex) em parcerias com 
vários projetos. 

ROGÉRIO 
SOARES

Um exemplo de superação 
e trabalho em prol dos 

menos favorecidos
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Questionado sobre o tema escolhido “Natal Nós 
por Nós”, Barba responde que a Rede da Solidariedade 
se preocupou com a população em situação de rua, 
bem como os voluntários. “A gente tem a preocupação 
de quem vem como voluntário não trazer o vírus e 
também não levar para suas casas. Então, o Barba Ro-
gério pensou no Natal Nós por Nós, nós na rua, nós 
por nós. Então a gente levou várias Ceias na rua onde 
participamos entre nós.  Nós tínhamos uma equipe de 
voluntários que tava acostumado a ir pra rua e tam-
bém a acolhemos algumas pessoas ali que estavam em 
situação de rua para ajudar na distribuição da alimen-
tação, dos brinquedos”, explica.

A vida nem sempre foi fácil para Rogério Soares. 
Ele morou durante 25 anos na rua e há 6 anos traba-
lha em prol dos menos favorecidos. “Então, quando 
a gente fala que o Barba vem da rua, pra mim é gra-
tidão. Eu tenho isso comigo como agradecimento a 
Deus, do que Deus fez. Deus me tirou do lixo e me 
colocou no luxo. Eu tenho costume de falar porque 
hoje eu tenho uma moradia, hoje eu trabalho, hoje 
eu tenho uma empresa que tem a minha marca regis-
trada. Hoje eu consigo trabalhar com a população de 
rua, hoje eu tenho um programa de televisão que dá 
visibilidade. E nada melhor do que eu fazer isso para 
os meus irmãos que estão em situação de rua, do que 
uma pessoa como eu, que saí da rua. Eu não posso 
esquecer a rua”, pontua.

Fotos: Márcia Barros



32 I m a g i n e A c r e d i t e

Rogério Barba adiantou com exclusividade para a Imagine-
Acredite que A Rede de Solidariedade DF Barba na Rua vai se 
transformar em Instituto para atender mais pessoas em situação 
de rua e vulnerabilidade. “A gente entende que a gente leva comi-
da, leva uma cesta básica, para quem realmente necessita, mas a 
gente entende que a gente precisa levar mais do que isso. Esse en-
tendimento foi criado o Instituto Barba na Rua, o qual esta-
mos abrindo uma fábrica do empreendedor social onde 
essas pessoas vão ter vários maquinários e elas vão ser 
capacitadas para fabricar, vender, voltar na fábrica, 
comprar sua matéria-prima e fabricar de novo. Na 
verdade, a gente tá começando a falar em empreen-
dedorismo e a criar empreendedores”, informa. 

“Então o Instituto Barba na Rua arrecadou um 
dinheiro e esse dinheiro a gente tá montando a Fábrica 
do Empreendedor Social onde essas pessoas vão têm opor-
tunidade de fabricar chinelo, estampar brindes, vão estampar ca-
miseta, caneca, caneta. Elas vão ter máquinas de costuras, onde vão 
costurar pano de chão, pano de prato, flanela pra carro, calcinha, 
cueca, coisas que as pessoas conseguem vender rápido e a um preço 
barato e isso possa gerar uma economia para essa população que é 
mais carente, que essas pessoas não precisam vim pra rua. Então foi 
por isso que foi criado Instituto Barba na Rua”, complementa Barba.

E os brasilienses podem ajudar a Rede da Solidariedade DF Barba 
na Rua, para isso siga a página oficial no Instagram “Barba na Rua” 
e entre em contato via WhatsApp pelo telefone (61) 9.8363-8161. E 
Barba já adianta o que pode ser doado. “Você pode doar de 
tudo que você imaginar. Você pode doar roupas, comi-
da, calçado, material escolar, móveis, utensílios do lar, 
cama, mesa, geladeira, fogão, porque tem muita gente 
voltando para suas casas e a gente tá ajudando essas 
pessoas a mobiliar. Então a gente fica muito agrade-
cido com todos que têm contribuído”.

Como mensagem para o ano de 2021, Barba diz 
que as pessoas precisam ter mais empatia, amor, cari-
nho, pois estamos vivendo um momento difícil. “Acredito 
que a gente vai viver um momento como a gente nunca viveu 
no Brasil e no mundo, que é um momento muito de pobreza. E eu par-
ticularmente, Barba na Rua, acredito que a população de rua vai au-
mentar mais, principalmente se terminar os auxílios. Então que a gente 
possa tá aberto com os nossos corações né, que a gente possa tá em 
comunhão com Deus e com nossos irmãos menos favorecidos, porque 
isso ajuda muito, isso é luz, isso é paz”, pede Rogério Barba.

Vem novidades por aí

Contribua com a Rede

"A gente
tá montando 
a Fábrica do 

Empreendedor 
Social"

Você 
pode doar

de tudo que 
imaginar

(61) 9.8363-8161

Barba em reunião com Melina, responsável da 
Fazenda Feminina de Brazlândia-DF e o Secretário 

da Economia do GDF, André Clemente

Voluntários do projeto Rede de Solidariedade

Barba junto com o diretor da Revista IMAGINEACREDITE, Sérgio 
Botelho Júnior  e o Secretário da Economia do GDF, André Clemente



Cultura Popular
Circuito de

movimenta o Distrito Federal

A Capital do país foi 
inaugurada em 1960, 
fruto de um sonho de 
Juscelino Kubitschek, 
e guarda várias lem-

branças e culturas oriundas de todos 
os estados brasileiros. Porém, enga-
na-se quem pensa que Brasília não 
tem sua própria cultura. A Imagine-
Acredite entrevistou com exclusivi-
dade a presidente do Instituto Rosa 
dos Ventos, Stéffanie Oliveira, para 
contar um pouco sobre o Circuito 

Candango de Culturas Populares do 
Distrito Federal, que é idealizado 
e produzido pelo Instituto e conta 
com fomento e apoio da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Distrito Federal para 
realizar todas as atividades, ações, 
projetos e festejos. 

A missão do Circuito é preser-
var, enaltecer e valorizar a Cultura 
Popular do DF, e é composto por 5 
territórios e 4 festivais: Bumba Meu 
Boi de Seu Teodoro e Bumba Maria 

Meu Boi — Centro de Tradições Po-
pulares em Sobradinho; Ilê Axé Oyá 
Bagan — Comunidade Tradicional 
de Matriz Africana no Paranoá; Seu 
Estrelo e o Fuá do Terreiro— Centro 
Tradicional de Invenção Cultural na 
813 sul; Bando Matilha de Capoeira 
Angola — Grupo de Capoeira do 
CED 6 no Gama; e a Quadrilha Juni-
na Pinga Em Mim – Paranoá.

O projeto Circuito surgiu em 
2018 com fomento da Fundação Pal-
mares, então presidida pelo professor 
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Erivaldo Oliveira, e teve entre suas 
principais atrações o Festival São Ba-
tuque mantendo a tradição que mar-
ca tanto a Praça do Zumbi dos Pal-
mares quanto a Praça dos Orixás e a 
Sede dos Territórios de Cultura Afro, 
bem como as Festas Tradicionais do 
grupo Seu Estrelo, que é do Centro 
Tradicional de Invenção Cultural.  

“A gente fez um Circuito de 
Educação e Tradição que era levar 
as escolas do DF para dentro da sede 
do grupo para que eles conhecessem 
não só a apresentação artística, mas a 
história do Bumba Meu Boi De Seu 
Teodoro como um todo – território, 
a capela, a parte do Sagrado, a parte 
do profano, o barracão, as fantasias, 
os chapéus, como que funciona uma 
sede de um grupo de Cultura Popu-
lar Tradicional – e aí foram 20 esco-
las, se eu não me engano, no decorrer 
do ano. Já as festas tradicionais do Seu 
Estrelo são: a festa de abrição em abril, 
a festa de aniversário em junho e a fes-
ta do Calango Voador, que vem a ser 
o principal personagem do mito, em 
agosto”, descreve Stéffanie Oliveira.

O território mais antigo é o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro que chegou 
em Brasília há 57 anos por meio do Mestre Teodoro. “Quando ele chegou aqui 
viu que a cidade tinha concreto, mas não tinha alma, porque a cultura é a alma 
da cidade. E aí ele juntou o povo dele que veio também pra construir Brasília e 
formou o primeiro boi. A primeira apresentação foi 3 anos depois da fundação 
de Brasília, que foi na Rodoviária do Plano Piloto”, lembra Stéffanie Oliveira.  A 
título de conhecimento, a tradição do Bumba Meu Boi é Patrimônio do Mara-
nhão e o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro é Patrimônio Imaterial do Distrito 
Federal. A sede fica em Sobradinho onde são realizados os ensaios, as aulas, os 
bordados e tem uma Capela com o Sagrado. Pela tradição são 3 festas: a de São 
Sebastião – que são 10 dias de Sagrado e uma festa mais profana aberta ao públi-
co –, a de São João (que é a Festa Junina), e a morte do boi. Sobre a comida típica 
servida, a presidente revela que “a Festa de São Sebastião tem uma relação muito 
grande com as frutas, pois há ligação com a prosperidade. Já na Festa Junina é 
a culinária junina ali, né, o quentão, a canjica, a pipoca, muito pra esse lugar do 
festejo junino. E a festa da morte do boi não tem uma comida tradicional”.

A presidente ainda ressalta que 
estamos vivendo o Circuito que co-
meçou em novembro de 2019, com 
São Batuque, e vai até junho deste 
ano. “A gente quer continuar o Cir-
cuito, porque dar continuidade ao 
projeto é dar continuidade a uma 

Bumba Meu Boi de Seu Teodoro

Rede, sempre inovando os forma-
tos, por exemplo, esse que a gente 
tá vivendo agora tá no formato dis-
tanciado, a gente tá fazendo muito 
mais produção de CD, de vídeo, de 
livro, fazendo as festas tradicionais 
bem reduzidas”, pontua. 
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O Bumba Maria Meu Boi tem à frente a 
Mestre Tamá Freire, que é herdeira do Mestre 
falecido Teodoro Freire, e junto a Associação de 
Mulheres de Sobradinho II está levando a tradi-
ção do Bumba Meu Boi para mulheres em situ-
ação de violência. “Então a ideia é que por meio 
da dança, do bordado, da identidade cultural, 
que as mulheres consigam se identificar com 
o processo de criação e tenham uma autovalo-
rização, ter uma perspectiva, ter uma reflexão. 
A cultura vai além de dançar e cantar, ela tem 
muito da nossa identidade, do que somos nós”, 
afirma Stéffanie Oliveira.

“E cada mulher tá colocando muito de sí 
dentro desse bordado, como viver coletiva-
mente, como se autovalorizar, como se forta-
lecer e entender a importância de existir por 
meio da cultura. Então a gente tem trazido 
muitas mulheres pra dentro da tradição do 
Bumba Meu Boi pra construir uma cultura pra 
Sobradinho, pra levar alegria pra comunidade 
de Sobradinho”, complementa. 
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Bumba Maria Meu Boi A pandemia trouxe vários desafios para qualquer um e 
ao mesmo tempo prova que a cultura popular tem um po-
tencial de reinvenção grandioso. E com o Circuito não foi 
diferente. O Instituto Rosa dos Ventos lançou vários produ-
tos e atividades remodeladas com o distanciamento social 
para continuar com a Missão de promover a cultura até as 
pessoas. “São 5 territórios e 4 festivais acontecendo em um 
ano e meio de projeto e em nenhum momento a gente dei-
xou de produzir, a gente em nenhum momento se largou, 
em momento nenhum a gente deixou de levar pro mundo 
essas tradições”, aponta Stéffanie Oliveira. 

Vamos destacar alguns dos principais lançamentos, 
como a websérie “Poéticas populares”, disponível no canal 
do YouTube do Instituto Rosa dos Ventos, composta por 16 
episódios e reuniu artistas poetas do DF. Outra novidade foi 
o livro “Mito do Calango Voador”, que faz parte do grupo 
Seu Estrelo onde conta todas as histórias que envolvem a mi-
tologia e pode ser adquirido no site do Instituto, além do CD 
que está disponível em todas as plataformas de streaming, 
inclusive Spotify. 

Novo Mercado



Convite especial
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E você caro leitor quer mais informações 
sobre o calendário dos festejos para aproveitar o 
Circuito? Basta seguir os perfis do Instituto Rosa 
dos Ventos e do Circuito Candango no Instagram 
e Youtube. “Conheçam a profundidade e a riqueza 
que o Distrito Federal tem. A gente tem um site 
também, siga os nossos grupos. O nosso canal do 
YouTube tem um material incrível e fantástico so-
bre essa riqueza e essa profundidade e assim que 
acabar a pandemia visitem esses territórios e vi-
vam as nossas festas tradicionais”, convida a presi-
dente do Rosa dos Ventos, Stéffanie Oliveira.

Já o grupo Bumba Meu Boi de Seu Teodoro 
lançou o primeiro CD e ainda teve o grupo Bumba 
Maria Meu Boi lançando uma minissérie chamada 
“Vídeo Rodas”, que trouxe encontros inéditos entre 
Tamá Freire, filha do Mestre Teodoro Freire, com 
pessoas que compõe a cultura do Bumba Meu Boi 
em Brasília.

E a presidente do Instituto garante que vai con-
tinuar nesse mercado após a pandemia. “São es-
paços que a gente agora tá ocupando, que a gente 
quer voltar pro presencial quanto antes – porque a 
cultura popular existe por conta da presença – mas 
a gente também não quer mais sair desses lugares: 
da literatura, do audiovisual, e do fonográfico. São 
lugares que a Cultura Popular ocupou e que agora 
é nosso também.  É importante ressaltar que esses 
registros do que o Circuito conseguiu promover são 
inéditos”, reforça Stéffanie Oliveira.

"É importante ressaltar 
que esses registros 
do que o Circuito 
conseguiu promover 
são inéditos”

Redes Sociais

@circuitocandango
@rosadosventosinstituto
Canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCtgy4kbKo1XbMfMgi-dQyWQ 
Site: https://rosadosventosinstituto.com.br/ 
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O esporte é um grande aliado 
para quem busca uma vida 
longeva e com saúde física e 
mental. É que, além de me-
lhorar a autoestima, também 

estimula a independência e a absorção de no-
vas capacidades. O esporte também é uma im-
portante plataforma para aqueles que não se 
rendem as barreiras e limitações impostas pela 
vida. Tanto é que temos vários paratletas bri-
lhando mundo afora.

No Distrito Federal, cinco atletas paraolím-
picos viram no esporte a oportunidade de servi-

Paraolímpicos
quebram paradigmas 
e se tornam vencedores

rem de exemplo a serem seguidos, pois, com 
suas habilidades, eles quebram paradigmas e 
mostram que os desafios impostos pela vida, 
diferentemente do que acontece em muitas si-
tuações, os tornaram vencedores. 

Em Brasília, a referência paraolímpica 
é a Associação de Centro de Treinamen-
to de Educação Física Especial (CETEFE), 
uma entidade sem fins lucrativos que visa à 
inclusão das pessoas com deficiência junto 
à sociedade. A reportagem da Revista Ima-
gineacredite conheceu histórias para lá de 
inspiradoras.

“Você acreditar 
que querer é 
poder, que está 
na mente da 
gente, as coisas 
vão melhorar e 
acontecer. De 
forma alguma, não 
desista. O melhor 
está por vir”

• E S P O R T E S
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Um novo olhar para a vida
A vida de Estevão Lopes mu-

dou em 2012 quando foi vítima de 
uma bala perdida. Esse acidente 
causou uma lesão na medula, im-
possibilitando-o de voltar a andar. 
Mas isso não foi motivo para desis-
tir, foi o começo de uma nova fase 
em sua vida. Uma vez que ele teve a 
oportunidade de conhecer o esporte 
na reabilitação feita no Hospital Sa-
rah Kubitschek, onde pôde resgatar 
a sua autoestima. 

Hoje, Lopes é advogado por 
formação e um campeão que pratica 
três modalidades: remo-paraolím-
pico, para-canoagem e vela adapta-
da, sem contar que já competiu em 
mais de 30 países, sendo um dos 
atletas mais reconhecidos em todo 
o mundo. 

Com vários títulos, ele está à 
frente de diversos projetos sociais 
para pessoas com deficiências e, por 
isso, faz questão de lembrar que in-
dependentemente da situação difícil 

que a pessoa esteja passando, é pre-
ciso acreditar no seu potencial e que 
não devemos desistir, pois o melhor 
está por vir. “Você acreditar que 
querer é poder, que está na mente 
da gente, as coisas vão melhorar e 
acontecer. De forma alguma, não 
desista. O melhor está por vir”, pon-
tua o atleta. 

O amor que surgiu aos 
Esportes

Antes de conhecer o goalball, 
desporto coletivo com bola, Jeffer-
son Costa Gonçalves não gostava 
de praticar esportes. Mas mudou de 
ideia quando foi procurado no Ensi-
no Médio pelo técnico Goulart, que 
tinha descoberto um deficiente visu-
al com altas habilidades. Foi quando 
surgiu o convite para assistir uma 
aula de Goalball. A partir de então, 
a superação que viu nos atletas o 
ajudou a pensar diferente: “Eu vi a 
galera jogando e através dali eu me 
apaixonei pelo esporte”, relembra. 

Atualmente, ele treina no Centro 
Olímpico de São Sebastião e participa 
de várias competições pelo CETEFE. 
Ele garante que o apoio principal de 
sua mãe, além de seus irmãos, o ajudou 
a se firmar no esporte e que seu maior 
objetivo é ser campeão brasileiro e po-
der viver financeiramente do esporte. 
Ressalte-se que este último objetivo é 
um dos principais desafios de todos os 
desportistas seja ele deficiente ou não.

Ele ainda observa que é preci-
so viver a vida, pois todos temos di-
ficuldades, independentemente da 
existência ou não de alguma neces-
sidade especial. “Se tiver obstáculos, 
passa por cima, porque a gente faz o 
gol chutando para frente”, incentiva o 
paratleta que, como hobby, também 
pratica atletismo e natação. 

A inclusão proporcionada 
pelo esporte

Uma história de superação e in-
clusão é a vida do atleta de vôlei sen-
tado Júlio de Almeida Rodrigues. É 
que, pelo incentivo incansável e amo-
roso de sua mãe, ele passou a praticar 
esportes e acabou se tornando uma 
pessoa mais comunicativa e bem di-
ferente daquele Júlio silencioso e que 
se isolava nos corredores da escola 
durante o Ensino Médio.  

Graças ao esporte, Júlio já pra-
ticou tênis de mesa, atletismo e ba-
dminton, e revela que a escolha pelo 
vôlei sentado se deu por um convite 
de um treinador que o viu e disse 
que ele tinha potencial. Hoje, seu 
maior objetivo é continuar desenvol-
vendo suas mais diversas habilidades 
e, consequentemente, “trazer títulos 
para o meu time”. 

Para Júlio, a motivação é que “a 
deficiência não é uma barreira e ne-
nhum limite para impedir de praticar 
um esporte. O esporte ajuda a que-
brar muitas barreiras que a própria 
deficiência tenta nos limitar”.

“Se tiver obstáculos, 
passa por cima, porque a 
gente faz o gol chutando 

para frente”



O sonho de defender a 
Seleção

A paixão pelos esportes e 
competições surgiram ainda na 
infância do jogador de goalball 
Misael Castro Sousa. Até os dias 
atuais, ele teve oportunidade de 
conhecer o atletismo, a natação 
e o futebol, modalidades que o 
motivaram a sonhar em defen-
der a Seleção Brasileira nas Para-
olimpíadas. 

“Quando eu comecei a pra-
ticar goalball, aqui em Brasília, 
sempre teve atletas jogando na 
Seleção e desde quando eu co-
mecei surgiu esse desejo no meu 
coração de um dia poder ser in-
tegrante da Seleção e defender a 
bandeira do Brasil nas Paraolim-
píadas”, garante o atleta Misael. 

Misael encoraja as pessoas 
com deficiência com a seguin-
te frase: “Que sempre possam 
ter grandes objetivos, grandes 
sonhos e que não desistam, em-
bora se alguém falar que não possa 
conseguir, que isso sirva como uma 
força para que possa conquistar seus 
objetivos e mostrar que conseguiu”.

O poder do trabalho feito 
com dedicação  

O professor Gabriel Goulart, 
treinador no Centro Olímpico de 
São Sebastião, trabalha há dez anos 
com esporte paraolímpico. Em 2012, 
quando ainda trabalhava com na-
tação no local, vieram os atletas do 
goalball, da Paraolimpíadas de Lon-
dres, com medalhas de prata, para 
disseminar a modalidade.  Foi onde 
teve o primeiro contato com o goal-
ball e em 2013, começou a participar 
de campeonatos escolares, nível re-
gional e nacional.

Ele conta que a experiência de 
treinar os atletas o “mudou em mui-

tas coisas. Primeira coisa que me 
tocou foi a questão da empatia, de 
me colocá-lo no lugar deles e ver 
a dificuldades que eles têm. Então 
eu comecei a perceber que, apesar 
de ter uma limitação física, eles 
não eram deficientes, eles eram 
eficientes”.

Ele encoraja as pessoas com 
deficiências dizendo que, “dificul-
dade vai ter, mas quando a pessoa 
quer ser atleta, ela tem que ter 
essa consciência de se dedicar, ter 
um foco muito firme minando o 
objetivo, porque não é fácil, mas 
é maravilhoso quando a gen-
te consegue se adaptar ao dia a 
dia, aos treinamentos, viajando 
e competindo. E o mais impor-
tante, a gente não ser só mais um 
nesse mundo, mas a gente ter a 
oportunidade de escrever o nos-
so legado”.

O país das medalhas 
O Comitê Paraolímpico Internacio-

nal (IPC) reconhece 28 modalidades de 
competições. Segundo o Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) o país já con-
quistou 301 medalhas na história, sendo 
87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze. 

O primeiro atleta brasileiro para-
olímpico foi Luiz Cláudio Pereira que 
conquistou quatro medalhas nos Jogos 
de Nova York e Stoke Mandeville, em 
1984, mas fez história em 1988 em Seul. 
Hoje, o maior medalhista é o nadador 
Daniel Dias, com 24 medalhas, sendo 14 
de ouro. Já mundialmente, Trischa Zorn 
com 46 medalhas.

Vale relembrar que, com a pande-
mia causada pelo Covid-19, a previsão 
é que em 2021 aconteçam os Jogos Pa-
raolímpicos em Tóquio, entre os dias 24 
de agosto e 5 de setembro. A mudança 
aconteceu para precaver a saúde dos 
atletas e equipes.
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