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CCEEIILLÂÂNNDDIIAA
QNP 19, conjuntos I, J e K; e
EQNP 15/19, Bloco B, das 8h às
11h. QNQ 1, conjuntos 1 e 2; e
QNP 23, Conjunto A, das 10h20
às 13h30.

PPLLAANNAALLTTIINNAA
Jardim Roriz: SRN/A, Quadra 5,
conjuntos 5F, 5G, 5H,5K, 5L, 5M,
6I e 6J; Entrequadra 5, Lote 10 e
Entrequadra 6, lotes 2, 10, 12 e
13, das 8h às 13h.

CURSOS
Oficina
Oficina de colorização manual em 7
de dezembro. O encontro vai explo-
rar a técnica que utiliza de diversos
pigmentos para a aplicação de co-
res sobre uma fotografia em preto e
branco. Valor: R$ 510 (até o início do
curso ou enquanto houver vagas).
Informações: cursos@f508.com.br
ou 3347-3985 e 99140-0303.

Língua
Matrículas abertas no CII St Giles
Asa Norte para 2020. Cursos para
crianças, adolescentes e adultos.
Aulas também em empresas. Pri-
meira parcela: R$ 180. Local: 706
Norte. Informações: 98625-5298.

Construção
Curso oferece conhecimentos ne-
cessários para proprietários, em-
preendedores ou pessoas interessa-
das em administrar construções e
reformas de imóveis próprios ou de
terceiros. Aulas às sextas e sábados,
das 16h às 18h30. Local: CLS 116,
Bloco B. Informações: 3345-8019
ou 99972-1299.

Xadrez
AAcademia XadrezValle oferece au-
las para todas as idades e níveis de
experiência, em turmas, com uma
hora e meia de duração por sema-
na. Valor: R$ 240 (mensal). Local:
114 Norte, Bloco B, lojas 22 e 24,
subsolo. Informações e inscrições:
98304-6464 ou xadrezvalle.com.br.

Desenho
Curso de desenho básico e artístico
com carga horária de 30 horas/au-
las. Preço: R$ 1,2 mil. Horários: sá-
bado, das 9h30 às 12h, ou terça, das
14h30 às 17h. Local: CLN 309, Bloco
A, Sala 201. Informações: www.em-
poriocursos.com ou 3447-4829.

Informática
A Faculdade Emprego oferece cur-
sos de informática para o trabalho,
introdução à informática, Windows,
Word, Excel e auxiliar administrati-
vo a distância. Valor: a partir de R$
9,90. Inscrições: www.faculda-
deemprego.com.br. Informações:
98240-1523 ou faculdade.empre-
go@gmail.com.

Espanhol
Estão abertas as inscrições para os
cursos on-line de espanhol básico,
tradutor em espanhol e atendimen-
to em espanhol, do Centro Universi-
tário Estácio. A plataforma ainda
abrange outros 500 cursos, como
português, gramática e conversação
em público. Informações: www.es-
taciocursoslivres.com.br/home.asp.

Tatuagem
Curso de desenvolvimento de técni-
cas de desenho artístico de imagens
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para aplicação em tatuagens. Quar-
tas-feiras, das 14h às 18h, durante
dois meses e meio. Valor: 4 parcelas
de R$ 450. Informações: 3345-8019 e
99972-1299 ou www.msdese-
nhos.com.br.

Fotografia
A Escola Técnica de Fotografia de
Brasília promove curso de fotografia
do básico ao avançado. Matrículas
abertas para novembro e dezembro.
Empréstimo de câmera fotográfica,
apostila e certificado. Informações:
3224-0000 ou 99593-0080.

Oratória
A Coach Criativo abre inscrições pa-
ra o curso Técnicas teatrais para fa-
lar em público. O curso utiliza uma
metodologia que une técnicas tea-
trais aliadas ao autoconhecimento,
com o objetivo de diminuir a timidez
e o medo de falar em público. Tur-
mas à noite e aos sábados. Informa-
ções: 99244-4047 ou coachcriativo-
martasimone@gmail.com.

Psicanálise
Instituto Brasileiro de Estudos do In-
consciente (Ibei) promove curso gra-
tuito de aproximação teórica da psi-
canálise, a partir de leitura e discus-
são de trechos da obra de Freud. As
vagas são limitadas. Inscrições:
99225-3849.

OUTROS
Gestação
Palestra multidisciplinar sobre ges-
tação em 14 de dezembro, às 10h.
Serão abordados quatro temas so-
bre como se preparar para uma
gravidez saudável e infertilidade.
Quatro especialistas nas áreas de
Nutrologia, Reprodução Assistida,
Acupunturismo e Psicologia farão
parte do talk show. Entrada: R$ 20
por pessoa e R$ 30 por casal. Inscri-
ções: www.lp.fertilcare.com.br. Lo-
cal: Auditório do Centro Médico Ad-
vance, SGAS 915.

Doações
Ferragens Pinheiro e ONG Pró-Vi-
das realizam a campanha Natal
Solidário. A iniciativa tem como
objetivo oferecer um Natal mais fe-
liz para famílias em situação de
vulnerabilidade social. Doações de
roupas, itens de higiene pessoal,
alimentos e presentes podem ser
entregues em uma das lojas Ferra-
gens Pinheiro (SIA e Taguatinga),
até 20 de dezembro. Os donativos
serão destinadas à comunidade
Pôr do Sol, em Ceilândia.

Leitura
O Programa Eu Faço Cultura dis-
ponibiliza mais de 400 exempla-
res de oito títulos diferentes para
resgate na plataforma www.eu-
facocultura.com.br. É necessário
realizar um cadastro e fazer parte
do público beneficiado pelo pro-
grama (alunos de escolas públi-
cas, idosos, pessoas de baixa ren-
da, pessoas com deficiência e mi-
croempreendedores individuais)
para fazer o pedido.

Oficinadeartes
Oficina Aquarela Fusion com o ar-
tista plástico Prabhu. O enfoque é
uma imersão em técnicas de aqua-
rela. Aulas aos sábados, das 15h às
17h30. Valor da inscrição: R$ 760.
Local: Espaço de Arte Julia Filardi,
SHCGN 715, Bloco C. Informações e
inscrições: 98384-4027.

Workshop
A Wolff Models promove workshop
infantil em 7 de dezembro. O evento
oferece aula de passarela, expres-
são corporal, fotogenia e postura.
Informações: 3222-7735 ou
www.wolffmodels.com.br.

Estudos
A Ala dos Estudantes é um espaço
destinado a quem quer se dedicar
aos estudos, com acesso gratuito à
internet e uma biblioteca com
mais de 20 mil títulos. O espaço
funciona todos os dias (inclusive
sábados, domingos e feriados), no
ParlaMundi da LBV, na 915 Sul.
Horário: das 8h às 20h. Informa-
ções: 3114-1070.

Seminário
» A Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento deMagistrados
(ENFAM), o Instituto Justiça &
Cidadania, a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e o Instituto de
Estudos de Protestos de Título
(IEPTB) realizamhoje o I Seminário
Medidas extrajudiciais para
desjudicialização, no auditório
externo do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a partir das 9h. O evento
é aberto ao público e as inscrições
são gratuitas. Basta acessar o site
educa.enfam.jus.br/inscricao-i-sem-
med-extrajud-desjud. Local:
Auditório do Superior
Tribunal de Justiça. 40
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grita.df@dabr.com.br (cartas: SIG,Quadra2,Lote340/CEP70.610-901)

TomeNota
As informações para esta seção são publicadas gratuitamente. Omaterial de
divulgação deve ser enviado com informações completas do evento (inclusive
data e preço), nomínimo cinco dias úteis antes de sua realização.
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O tempo emBrasília

SÃOSEBASTIÃO

SEM ASFALTO
Julio Cesar, 43 anos, reclamou da falta de

pavimentação na região do Morro da Cruz, em São
Sebastião. O morador do bairro Crixás afirmou que a
falta de asfalto no local traz problemas, como poeira e
lama, e que a situação prejudica a condição de vida e
atividades diárias dos moradores da área. “Está há
muito tempo sem asfalto, e ninguém faz nada. Quando
chove, as crianças perdem aula porque o ônibus não
consegue passar para buscar. Nós colocamos pedaços
de pau para ajudar na transição, mas, na chuva, o
ônibus não passa”, relatou.

» A Administração Regional de São Sebastião
informou que realiza o serviço de patrolamento das
estradas de chão semanalmente em diversas áreas
rurais da região.A Administração enfatizou que o
local citado está no cronograma para receber o
serviço na próxima semana.

GAMA

OBRAS EM CENTRO CIRÚRGICO
Carlos Andrade, 42 anos, reclamou da interdição do centro

cirúrgico do Hospital Regional do Gama (HRG). As fortes chuvas de 23
de novembro provocaram infiltrações que fizeram jorrar água dos
bocais das lâmpadas da área, forçando a interdição do local por 20
dias. A tia de Carlos tem uma cirurgia marcada no HRG para o fim do
mês de janeiro. Por isso, ele teme que as obras atrasem. “A gente sabe
como as coisas funcionam na saúde, tudo é muito demorado e a
saúde não pode esperar atrasos”, disse o servidor público.

» A diretoria do HRG informou que o centro cirúrgico passou por
manutenção e foi reaberto em 1º de dezembro com todas as obras de
manutenção concluídas.O cumprimento do prazo foi resultado de
uma força-tarefa do grupo de crise e dos servidores do hospital,e,
segundo a direção,nenhuma cirurgia foi suspensa.As equipes
foram direcionadas ao Hospital de Santa Maria e os procedimentos
ocorreram normalmente.Houve a previsão de 20 dias para
conclusão das obras,mas os trabalhos foram
entregues em sete dias.

Orientação
» O psicólogo Gabriel Zeini ministra
curso de orientação de pais, hoje, das
19h às 22h. O curso visa abordar e
melhorar a relação pai e filho por
meio da psicologia comportamental.
Inscrições: 3033-2060 ou 98325-3762.
Local: Clínica Ânima 714/914 Sul,
Edifício Centro Executivo
Sabin, Sala 318.

Atendimento
» O Instituto Iraci Monteiro está com
inscrições abertas para os cursos de
auxiliar de creche e berçarista;
recepção empresarial e hospitalar;
agente de portaria; agente de
segurança patrimonial; camareira; e
hotelaria. Os valores variam de
R$ 150 a R$ 550. Endereço: SCS
Quadra 2, Edifício Goiás, Sala 404.
Informações: 3322-0009
ou 98275-3738.

Culinária
» Curso de culinária natural
ministrado pela professora Nitya,
com 40 anos de experiência na área.
Valor: R$ 260 (material do curso,
apostila e certificado). Local: SQN
411. Informações: 98142-7675
ou 3033-1057.

»DESTAQUES

Telefones úteis
Polícia Militar 190
Polícia Civil 197
Aeroporto Internacional 3364-9000
SLU - Limpeza 3213-0153
Caesb 115
CEB - Plantão 116
Corpo de Bombeiros 193
Correios 3003-0100
Defesa Civil 3355-8199
Delegacia da Mulher 3442-4301
Detran 154
DF Trans 156, opção 6

Doação de Órgãos 3325-5055
Farmácias de Plantão 132
GDF - Atendimento ao Cidadão 156
Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373
Passaporte (DPF) 3245-1288
Previsão do Tempo 3344-0500
Procon - Defesa do Consumidor 151
Programação de Filmes 3481-0139
Pronto-Socorro (Ambulância) 192
Receita Federal 3412-4000
Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto
SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede -
Detran/DF 12h e 14h às 18h
Divpol - Plano Piloto SAM,
Bloco T, Depósito do Detran
Divtran II - Taguatinga QNL 30,
Conjunto A, Lotes 2 a 6, TaguatingaNorte
Sertran I - Sobradinho Quadra 14 -
ao lado do Colégio La Salle
Sertran II - Gama SAIN, Lote 3,
Av. Contorno - Gama-DF

Em um ninho no ParkWay, a mãe sabiá alimenta seu filhote. A cena pode passar despercebida entre
as copas das árvores, mas diz muito sobre a cidade construída entre jardins. Assim como o pássaro,
Brasília acolhe no ninho, mas também ensina a voar.

Amordemãe

#istoebrasiliacbPoste sua foto comahashtag #istoebrasiliacb e ela
pode ser publicadanesta coluna aos domingos

Isto é Brasília
Minervino Junior/CB/D.A Press

AcompanheoCorreionas redessociais

Quem quiser fazer sugestões ao CCoorrrreeiioo
pode usar o canal de interação com a
redação do jornal por meio do WhatsApp.
Com o programa instalado em um
smartphone, adicione o telefone
à sua lista de contatos.

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio


