
 

Data: 18 de novembro de 2014 

Horário: 9h 

Local: Casa do Ribeirão 

Publico Alvo: Wilma, Ione e Claudio (Adm. Regional), Rogério (ADASA), Terezinha, Thomas e 

Dolores (Agenda 21), Vera Lúcia (Escoteiro João de Barro), Guarapiranga (Boi do Seu Teodoro), 

Paulo Cesar (Rio São Bartolomeu Vivo), Gilvanei (GREB). 

 

Pauta 

 Apresentação da proposta de parceria entre a Casa do Ribeirão/ Projeto Ribeirão  

Sobradinho Vivo e a Associação do Boi do Seu Teodoro (Bumba) para ações de preservação 

ambiental em sua sede, que fica na margem do Ribeirão. 

 

Informações gerais: 

 A professora Wilma abriu a reunião e fez uma breve contextualização sobre o Projeto 

Ribeirão Sobradinho Vivo e as ações da Casa do Ribeirão na preservação ambiental do 

Ribeirão, destacando o sucesso do plantio 10.000 mudas nativas do cerrado na Casa do 

Ribeirão em 2013, com a participação da comunidade. Discorreu também sobre a 

importância da Associação do Boi do Seu Teodoro (Bumba) para a cultura de Sobradinho. 

O coordenador do projeto Ribeirão Sobradinho Vivo, o servidor Rogério da ADASA, 

explanou sobre o Projeto que procura somar esforços de vários órgãos e entidades do 

Distrito Federal para revitalizar e preservar o Ribeirão Sobradinho, sobre especialmente a 

necessidade da preservação das nascentes do corpo hídrico e fez o convite ao Sr 

Guarapiranga, presidente daquela associação, para em parceria com a Casa do Ribeirão e 

o Projeto, realizar ações visando a preservação da área onde está situada a sede da 

associação nas dependências da Associação, onde se encontra uma das nascentes do 

Ribeirão, fazendo o convite para a parceria. O Sr Guarapiranga discursou sobre os 

trabalhos daquela associação, fundada por seu pai Teodoro, e sua história na cultura de 

Sobradinho, bem como as ações daquela entidade na preservação do meio ambiente, e 

aceitou o convite para juntamente com a Casa do Ribeirão e o Projeto Ribeirão Sobradinho 

Vivo e seus parceiros, realizar as ações propostas, abrindo as portas da associação cultural 

para a realização de um evento inicial, proposto pelo grupo, a ser realizado no dia 06 de 

dezembro de 2014, no turno da manhã, com o objetivo principal de plantar mudas nativas 

e cercar a nascente na área da Associação, entre outras. Vários parceiros do Projeto e 

representantes de órgãos presentes explanaram sobre a necessidade de preservação 

ambiental e deliberam ponto a ponto sobre os passos para que o evento marcado se 
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concretizasse da melhor forma possível, conforme abaixo. Por último, foi marcada a 

próxima reunião do grupo para o dia 25/11, as 9h, na Casa do Ribeirão. 

 

 Deliberações  

1. Plantio de 5.000 mudas nativas do cerrado (parceria com o Rio São Bartolomeu Vivo) e 

o cercamento da nascente localizada na área ocupada no Boi do Seu Teodoro; 

2. A Administração Regional se responsabilizou pela elaboração do material de divulgação 

do evento. (banner e folders impressos e em arquivo digital), e envio para os parceiros; 

3. A CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) se responsabilizou em divulgar nas Escolas 

de Sobradinho a realização do evento, convidando as crianças e suas famílias para 

participarem; 

4. Foi acatada a sugestão da criação do Boi Verde pela Associação do Boi do Seu Teodoro, 

como estratégia de conscientização para as crianças e comunidade em geral, a partir da 

dança, da importância da preservação do meio ambiente; 

5. Foi sugerida a seguinte programação base para o evento: Abertura com hasteamento 

da bandeira (Grupo de Escoteiro João de Barro); Roda de Conversa com os membros do 

Boi do Seu Teodoro (ADASA e parceiros); Plantio e cercamento (parceiros e 

comunidade). 

6. Miguel (parceiro do Rio São Bartolomeu Vivo) ficou de fazer a medição da área da 

nascente a ser cercada. 

7. O Sr Guarapiranga ficou de buscar três orçamentos para a compra do material, 

conforme realizada pelo Miguel. 

8. A Casa do Ribeirão ficou de buscar parcerias de forma a custear a realização do evento, 

com apoio da Adasa. 

 

 


