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CIDADES

O CENTRO COMUNITÁRIO DA
CRIANÇA, QUE ATENDE 400
MENINOS E MENINAS EM
CEILÂNDIA, É UMA DAS 14
INSTITUIÇÕES QUE SE
BENEFICIARÃO COM O
ARRAIAL SOLIDÁRIO

Ô, TREM BÃO!

ONDE COMPRAR
O INGRESSO
Correio Braziliense Assessoria de Relações
Públicas da Presidência (SIG
Quadra 2 nº 340). Telefone:
3214-1426

Solidariedade vai esquentar a noite de sábado em arraial promovido pelo Correio

Sweet Cake - QI 21, bloco
C, loja 24/36, Lago Sul.
Telefone: 3366-3531

ELISA TECLES
DA EQUIPE DO CORREIO

ma noite fria de junho
pede quentão, pamonha e milho cozido. Se
houver vestido rodado,
chapéu de palha e bandeirolas
coloridas, melhor ainda. Acrescentando a esse cenário uma
boa dose de solidariedade, a festa está completa. Unindo a diversão de uma típica festa junina a boas ações, o programa
Correio Braziliense Solidário
promove o Arraial Solidário, no
próximo sábado. Essa será a primeira festa junina beneficente
produzida pelo projeto, que arrecada fundos para entidades de
auxílio a crianças carentes do
Distrito Federal.
No próximo dia 23, barracas de
comidas e bebidas típicas, brincadeiras, e apresentação de quadrilhas tomarão conta do salão Marina Hall, a partir das 19h. Quem se
arriscar nos jogos preferidos das
crianças nestsa época do ano, como pescaria e argolas, poderá levar prêmios nada infantis: jóias,
roupas e óculos de marcas badaladas. Tudo doado pelas empresas
colaboradoras do evento.
Para entrar no clima da festa,
todos estão convidados a vestir
trajes caipiras e cair no forró, ritmo que embalará a noite. Os grupos de quadrilha Formiga da Roça e Mala Véia, campeão nacional
de 2006, dividirão o palco com o
Trio Siridó e o DJ Edy. Os grupos
Os Considerados e Galvão e Galvãozinho darão um show de catira, dança típica de Goiás e Mato
Grosso, com passos marcados pe-

U

CRIANÇAS DA CRECHE CASA AZUL, DE SAMAMBAIA, ENSAIAM QUADRILHA QUE APRESENTARÃO NO MARINA HALL

las batidas dos pés e mãos dos
dançarinos.
Uma das apresentações mais
esperadas da noite é a da quadrilha das crianças atendidas pela
creche Casa Azul, em Samambaia. Trinta crianças da instituição passaram a última semana
ensaiando os passos que encantarão o público no próximo sábado. Só faltam alguns detalhes para
que os movimentos das voltas do
caracol, do cumprimento do beija-flor e da passagem pelo túnel
fiquem perfeitos para o espetáculo. Ana Beatriz dos Santos, 5 anos,
sonha em ouvir os aplausos da
platéia quando rodopiar pelo palco, reproduzindo os passos aprendidos na creche. “Vou ficar muito
bonita e dançar direitinho. Quero

mandar um beijo para todo mundo que bater palma na hora”,
adiantou.
A arrecadação da festa tem
destino certo. O dinheiro ajudará
3 mil crianças carentes, de até 6
anos, atendidas por 14 instituições beneficentes. O repasse é feito desde 2003, quando foi criado
o Correio Solidário. Desde então,
os valores alcançados com a realização de festas, feijoadas, leilões e
jantares é revertido em melhorias
nas instalações das creches, compra de materiais e alimentos para
as crianças.
Segundo Cleide Borges, coordenadora da Casa Azul, novas
cadeiras e mesas devem ser compradas com a verba da festa para
equipar as salas de aula. “Esta-

mos terminando de construir
quatro salas novas, mas ainda
não temos a mobília, por isso a
ajuda vai ser muito importante
para nós”. Com a colaboração
dos participantes do Correio Solidário, a instituição já conseguiu trocar a areia das quadras
por grama sintética, evitando
reações alérgicas nas crianças, e
reformar banheiros.
A Casa atende 700 meninos e
meninas de até 18 anos, todos
moradores de Samambaia e encaminhados à entidade por estarem em situação vulnerável com
a família. “Algumas crianças chegam tristes, desnutridas, e saem
daqui pulando e dançando. É
lindo acompanhar esse processo. No próximo sábado todo

mundo vai conhecer a animação
dessas crianças”, prevê a coordenadora. A instituição sobrevive
com o apoio de voluntários, doações da comunidade e da iniciativa privada.
O Centro Comunitário da
Criança, no P Norte, em Ceilândia, será mais uma das 14 instituições beneficiadas com a festa.
Cerca de 400 crianças de até 6
anos passam o dia na creche fazendo atividades lúdicas e pedagógicas, além de cinco refeições.
O atendimento é realizado desde 1986 em um antigo galpão,
que hoje se transformou em ambiente de ensino e brincadeiras.
Com a colaboração do Correio
Solidário, a entidade já pintou
todas as salas, cercou o parquinho e colocou grama no local
onde as crianças costumam
brincar. “Agora precisamos de
material didático, uniforme e
alimentos”, afirmou a diretora
do centro, Hellen Louise Mota.
Quem quiser colaborar com
as creches e participar do Arraial
Solidário precisa correr: a previsão é que os ingressos sejam vendidos até sexta-feira, mas já não
restam muitas unidades. O convite dá direito a buffet completo
de comidas e bebidas, touro mecânico e correio elegante. A realização do evento contará com a
ajuda de voluntários do Correio
Braziliense. O traje típico não é
obrigatório, mas será bem-vindo
para que os convidados entrem
no clima da festa. O Arraial começa às 19h do próximo sábado,
no Marina Hall. Mais informações pelos telefones: 32141426/1403.

Márcia Lima Promoções e
Eventos - 207 Sul, bloco A,
loja 25. Telefone: 3443-5557

ATRAÇÕES DA NOITE
Quadrilha das crianças
da Creche Casa Azul,
de Samambaia
Grupo de quadrilha
Mala Véia (campeão
nacional de 2006)
Grupo de Quadrilha
Formiga da Roça
Grupos de catira Galvão e
Galvãozinho e
Os Considerados
Trio Siridó
DJ Edy

BRINCADEIRAS

RETORNE AOS ESTUDOS. VOCÊ QUE PAROU DE ESTUDAR, ESSA É A HORA. O IESB ESTÁ COM 8 NOVOS CURSOS. VENHA ESTUDAR AQUI. WWW.IESB.BR - 3340 3747.

Touro mecânico
Pescaria
Jogo de argolas
Correio elegante
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