
 

 

 

 Apresentação 
 

A FEIRA AMBIENTAL CERRADO SUSTENTÁVEL será um dos maiores 
encontros da sustentabilidade do Centro Oeste, onde todos irão festejar 
e declarar o “NÃO AO DESPERDÍCIO – NATUREZA VIVA e 

SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE” e garantir o direito de 
cidadão brasileiro de poder em um grande encontro lutar por direitos 
sociais e por um planeta mais sustentável.   

 
A ideia do evento é de trazer também uma conscientização ambiental, 
quanto ao uso de materiais recicláveis e cuidados rotineiros que 

devemos seguir como a prevenção contra poluição dos rios, lagos e o 
cuidado com o lixo, tanto em onde jogá-lo e o que fazer com ele. 

 

Uma magnífica oportunidade para levar shows, diversão, arte, cultura, música, solidariedade, 
democracia, conscientização e muita diversão para um só lugar, gerando a conscientização 
ambiental, preparando a população para a Copa do Mundo com o turismo crescente do 
Distrito Federal até a Chapada dos Veadeiros, assim designada Destino Indutor, pelo 
Ministério do Turismo "Roteiro da Copa 2014". 
 

Águas Claras foi escolhida para acolher tamanha festividade, nos 

dias 14 a 17 de junho de 2012 a partir das 10h. 
 

O Brasil possui cerca de trinta por cento das espécies de plantas e de animais conhecidas no 
mundo, que estão distribuídas em seus diferentes ecossistemas. 
É o país detentor da maior diversidade biológica do planeta. A região dos cerrados, com seus 

204 milhões de hectares. Aproximadamente 25% do território nacional  apresenta grande 
diversificação faunística e florística em suas diferentes fisionomias vegetais. 
 

Brasília está localizada no coração do cerrado. 
 
Sabemos o quanto é importante reforçar a luta contra o desperdício, especialmente capital do 

nosso país. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Objetivo  

Realizar a Feira Ambiental de Produtos do Cerrado no Parque Ecológico de Uso Múltiplo 

de Águas Claras visando prover OPORTUNIDADES AMBIENTAIS, SUSTENTABILIDADE, 
CONSCIENTIZAÇÃO, EMPREGO E RENDA à cidade com atrações culturais e de lazer, 
fomentando o progresso da região apresentando seus pontos turísticos, promovendo a 

inclusão social para o desenvolvimento com a participação de entidades públicas e privadas, 
contribuindo com a visibilidade da cidade; 

 

 



 

 

 

 
 

O projeto objetiva conscientizar a comunidade local, viabilizar a limpeza 
e o plantio de mudas nativas do Córrego estabelecendo um programa 
de limpeza e resgatar o sentido da cidade como lugar da vida, individual 

e societária, com prioridade para as ações que visam superar a 
ignorância acumulada para a população menos esclarecida da cidade. 

 

 Restaurar valores sócio-culturais, possibilitando, assim, melhor relação 
social com o meio em que vive; 
 

 

 Promover o plantio de mudas de árvores nativas de matas 

de galeria; 
 

 Limpar o lixo acumulado em grande extensão do curso de 
água; 

 
 

 Reunir num mesmo local e data Produtos Orgânicos e Fitoterápicos, Plantas Bioativas,  

Mostra de Eco-Turismo, Espaço Vida Sustentável e a Música Nativa; 
 

 Promover campanhas que busca caracterizar a sociedade sustentável em termos de 

atributos socioeconômicos, culturais, políticos e ambientais; 
 

 

 Reunir mais de 20 mil pessoas, mobilizando a 
comunidade local; 

 

Para engrandecer ainda mais nosso evento haverá shows com  Zeca Baleiro 
dia 16 de junho de 2012, além de bandas locais de Jazz, Blues e MPB, 

todos apoiando a sustentabilidade do cerrado..  

 



 

 

 

 Atividades 

 Shows musicais; 
 Exposição de Oportunidades Ambientais Sustentabilidades, Emprego e 

Renda; 
 Brinquedos infláveis; 

 Oficinas; 
 Praça de Alimentação; 

 Show Room;  
 Projeto Educação Ambiental Sustentabilidade; 

 Palestras (Temas:Conscientização Ambiental, Água fonte de vida, 
Alimentação saudável, Reciclagem do Lixo e outros.); 

 Distribuição de cartilhas; 
 Feira de artesanato com materiais recicláveis; 

 Tenda de Orientação (Alimentação e conservação ambiental); 
 Exposição de Artesanato local e regional (artesanato com madeiras do 

cerrado, comidas típicas, ervas medicinais, entre outros); 
 Feira Produtos Orgânicos e transgenicos; 

 Mostra de Eco-Turismo do Cerrado; 
 Distribuição de mudas. 

 
 

 A Exposição de Oportunidades Ambientais ocorrerá em tenda galpão 

com: 

 

Praça de alimentação;  

Praça cultural com palco e 

camarim; 

Sonorização ambiente; 

Shows com artistas locais; 

Decoração temática; 

Seguranças; 

Stands; 

Palestras; 

Workshops; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Espera-se contribuir para melhoria da qualidade de vida e meio 
ambiente da população brasiliense oferecendo oportunidade de lazer 
e descontração por meio do Projeto proposto;  

 
Promovendo a compreensão de que é fundamental que comunidades 
e indivíduos mudem de atitudes em relação ao uso de recursos e 
das questões ambientais, pois incentiva a comunidade a ter 
responsabilidade ambiental, gerando uma grande rede de 
cooperação sustentável. 

 
 
 
 
 
 
 

Consideramos a importância do evento para a manutenção e fortalecimento do vasto 

universo sustentável, agregado e consolidado a praticas ambientais em nossas vidas, 

levando em conta que a presença de Vossa Senhoria nos dará grande honra e 

propiciará magna dimensão a esse evento, agradecemos antecipadamente o apoio 

necessário e apresentamos aqui nossas mais cordiais saudações.  

 
Fico no aguardo da confirmação de sua participação! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Raquel Campos de Lima 

Representante 

Instituto Nacional de Excelência de Políticas Públicas  
61. 3532-6900 ou 8586-7800 


