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OLÁ !

Acreditamos no poder da consciência coletiva. Por isso, nos vemos como meio de 
inspirar, tocar e empoderar os cidadãos do mundo. Usamos o espaço público 
como principal arma transformadora das relações e dos vazios entre pessoas, 
cidade e, por que não, o planeta? Tudo começa com o entendimento de que um 
mais um pode ser três ou quatro. 

O MOB nasceu da união de cinco amigas urbanistas que acreditam que as 
pessoas precisam resgatar o que chamamos de consciência coletiva. Na forma 
como tratamos o nosso vizinho, como produzimos e separamos o lixo dentro de 
casa, como escolhemos nos deslocar diariamente pela cidade, como usamos um 
espaço público, ou seja, no real entendimento de que somos melhores quando 
compartilhamos um sentimento de coletividade. 
 
As aglomerações de pessoas são o que tornam um espaço, cidade. E é nas 
áreas comuns de convivência cotidiana onde ocorrem as trocas de ideias, 
valores, e finalmente a criação da identidade de uma população. Atualmente, 
vivemos estilos de vida tão individualizados que perdemos progressivamente 
a força enquanto grupo de pessoas que não só ocupam espacialmente áreas 
vizinhas, mas que realmente as compartilham e sentem que têm a mesma 
responsabilidade sob elas enquanto cidadãos.
 
Os espaços públicos são apenas um reflexo de como encaramos a cidade. Se 
achamos que estão depredados, sujos, mal cuidados, pouco atrativos, então é a 
maneira como escolhemos que estejam. E o MOB acredita que isso só mudará 
quando entendermos que o espaço comum é nosso, e não apenas de um 
governante ou uma empresa privada que não cuidou e não cumpriu o seu papel. 
Se queremos mudança, devemos dar o exemplo. 

O MOB é um convite para você Movimentar e Ocupar o seu Bairro. Mas se você 
não souber como, a gente pode te dar uma ajudinha!

X



1QUAL ÔNIBUS 
PASSA AQUI? 
QUAL ÔNIBUS 
PASSA AQUI? 1

Quem, no DF, já desistiu de utilizar o 
ônibus por falta de informação? Nos 

pontos de ônibus nunca sabemos quais 
linhas passam ali, para onde vão, nem de 

quanto em quanto tempo passam. 

Se não somos usuários frequentes, 
fica muito difícil se planejar, ponderar 
quanto tempo e em quais locais você 
deve parar, simplesmente pelo fato 

de que a informação não é facilmente 
acessível, o que faz com que as pessoas 

muitas vezes desistam de utilizar o 
transporte público. Que tal tomar uma 

atitude quanto a isso?

O Grupo Shoot the Shit de Porto Alegre 
já faz isso por lá e já espalhou a ideia. 

Originalmente você imprimiria o painel 
com os dizeres “Que ônibus passa 

aqui?” em um adesivo e colaria nas 
paradas, sendo os próprios usuários 

os responsáveis pelo preenchimento. O 
MOB resolveu dar uma repaginada na 

ideia, deixando-a mais fácil e mais barata 
de ser replicada, além de adicionar uma 

pegada mais sustentável. Utilizamos 
papelão, tinta preta, copinho descartável 
ou rolo de papel higiênico usado, e giz. 

Além disso, sugerimos acrescentar a aba 
“Para onde?” e “Que horas?”, deixando 
a informação mais completa. Quer saber 
como montar? Consulte o manual aqui 
e faça você mesmo! Não se esqueça de 
compartilhar nas redes sociais com a 

#mobilizese
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FITA CREPE

Em um pedaço ge-
neroso de papelão 

marque três colunas 
com fita crepe que 

servirão de guia para 
o preenchimento.

TINTA NELE

Como usamos o giz 
(material que não 
produz lixo), é ne-
cessário criar uma 

base escura. Pinte os 
espaços de preto ou 
qualquer tinta mais 
escura. Após secar, 

retire a fita.

SUPORTE PARA GIZ

Crie um suporte para o giz. Reuti-
lize materiais como rolo de papel 
higiênico, caixa de pasta de dente, 
garrafinha de água. Fixe o supor-
te com arame (que tal reutilizar 

aquele do saco de pão?)

O QUE , ONDE, QUE HORAS?

Complete as colunas com os dize-
res: QUAL LINHA? PARA ONDE? e 
QUE HORAS? sem esquecer, é cla-
ro, do título: QUAL ÔNIBUS PASSA 
AQUI? . Coloque o giz no suporte e 

pronto !
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A prática da rua de lazer tem se tornado 
popular no Brasil. A proposta de fechar 
a rua para os carros e abri-las para os 
pedestres, ciclistas, skatistas é uma 
forma de democratizar os espaços 

públicos. Afinal, ali todos são pedestres! 
É na rua que existe o contato humano e 

ocorrem as interações sociais. 

O projeto Rua do Jovem no Varjão foi 
desenvolvido como trabalho de conclusão 
de curso pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo na Univesidade de Brasília, 

em parceria com a comunidade jovem 
por meio de questionários e dinâmicas. O 
resultado foi um projeto de revitalização 
dos espaços públicos do Varjão, ao longo 
da Avenida Principal. Durante o processo, 

foi possível realizar em parceria com a 
Administração Regional do Varjão, a ONG 

Rodas da Paz e o Coletivo das Ruas, a 
primeira Rua de Lazer do Varjão, que deu 
abertura à Semana da Mobilidade do DF, 

em setembro de 2015. 

O sucesso foi grande, afinal a 
comunidade do Varjão teve a 

oportunidade de aproveitar a rua sem 
o empecilho ou medo dos carros! Além 
disso, pintamos uma faixa de pedestres 

junto aos jovens para ressaltar a 
importância dos pedestres nas ruas. 
O projeto teve continuidade em 2016. 
A proposta é que a cada dois meses, 

seja realizada a Rua do Jovem. E o MOB 
propõem a cada evento, uma intervenção 
a fim de empoderar os jovens nas ações 

de sua cidade. 

RUA DO LAZER
Varjão DF2
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TÁ NA LEI!

Você sabia que a Lei nº 5630/2016 prevê 
que cada R.A. (Região Administrativa) 

pode eleger um trecho de suas ruas ou 
quadras para interromper o trânsito 

para a realização de práticas esportivas 
e outras atividades?

ENCAMINHAR

Encaminhe o 
documento à sua 

Administração 
Regional.

ELABORAR DOCUMENTO

Elaborem um documento 
assinalando as ruas que 

poderiam ser fechadas aos 
Domingos, de 6h às 18h. 

Não se esqueça de recolher 
assinatura dos moradores 

das respectivas ruas! Baixe o 
modelo de carta em:

www.coletivomob.com/downloads

DICA

Evite ruas onde haja 
hospitais, Corpo de 

Bombeiros ou templos 
religiosos!

VAMO GENTE?

Mobilize seus vizinhos, 
sua rua, sua comunidade. 
Conversem sobre o tema!

SEJA PRESENTE

Acompanhe seus 
governantes!

FESTEJE!

Agora que sua comunidade tem uma 
Rua de Lazer, aproveite para propor 

brincadeiras e atividades!



II RUA DO JOVEM 3 de abril de 2016

I RUA DO JOVEM 22 de Setembro de 2015 - Foto por Rodas da Paz

II RUA DO JOVEM 3 de abril de 2016



III RUA DO JOVEM 26 de junho de 2016

III RUA DO JOVEM 26 de junho de 2016



3OFICINA DE MÁSCARAS DE 
CARNAVAL

Para animar o Carnaval do Varjão, o 
MOB realizou uma Oficina de Máscaras 

de Carnaval utilizando papelão e 
materiais escolares.

O resultado foi uma manhã de atividades 
para cerca de 20 crianças que puderam 

levar para casa suas máscaras coloridas 
e carnavalescas!

Varjão DF
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MOLDE

Escolha moldes 
para sua máscara.

PAPELÃO

Corte os moldes no 
papelão utilizando o 
estilete ou a tesoura.

ABUSE DA 
CRIATIVIDADE

Decore sua máscara 
utilizando glitter, 

confete, tinta (USE A 
SUA CRIATIVIDADE!) 

e amarre com o 
barbante!

VOCÊ VAI PRECISAR :
• Barbante
• Tintas guache
• Gliter
• Papelão
• Estilete
• Tesoura





Partindo da iniciativa do Ministério 
Público do Distrito Federal em 

reverter recursos de um processo de 
compensação ambiental na cidade 
de Planaltina, Distrito Federal, a 

Fundação Aron Birmann e o Coletivo 
MOB realizaram, em janeiro de 2016, 

uma oficina com os moradores do 
local para discutir as necessidades e 
demandas dos usuários para a Praça 
Salviano Monteiro Guimarães, tambén 
conhecida como Pracinha do Museu.

 Tendo como apoio a prática do 
Placemaking de atuar em pequenos 

espaços de maneira estratégica, a 
oficina teve como objetivo sensibilizar 
o olhar ao centro histórico da cidade 

como um conjunto e não apenas 
como elementos pontuais perdidos 

do contexto colonial. Em uma manhã 
de atividades específicas para 

elaboração de projetos arquitetônicos 
participativos foi possível identificar 

as fraquezas da praça e também suas 
maiores potencialidades e riquezas.

Os produtos da oficina foram diretrizes 
de projeto e recomendações técnicas 

que irão balizar a construção de 
um novo projeto arquitetônico para 

o espaço. O Governo de Brasília 
prossegue em andamento para a 
finalização do projeto e início das 

obras.

4OFICINA DE REVITALIZAÇÃO 
DA PRACINHA DO MUSEU
PLANALTINA DF



Foto por UPSA Foto por UPSA



Quantas vezes presenciamos cenas 
de veículos estacionados em lugares 

inapropriados, obstruindo ciclovias 
ou ocupando vagas de portadores de 
necessidades especiais sem gozar 
deste privilégio? Quantas vezes não 

procuramos uma folha de papel para 
deixar um recado ou dar um toque no 

motorista sem noção? 

Essa ação busca incentivar as pessoas 
a despertarem em si, o sentimento 
de coletividade e de respeito. Cada 

cidadão poderá “autuar” motoristas 
inconvenientes que tenham estacionado 

em locais indevidos como: vagas de 
idoso, vagas de deficiente, ciclovias etc, 
ou deixar uma mensagem em tom de 
conselho, mas avisando :“Véi, na boa, 

você não precisava agir assim”. 

As multas estão disponíveis para 
download no site www.coletivomob.

VÉI,
NA BOA!5 véi, 

na boa

véi, 
na boa

véi, 
na boa

véi, 
na boa

Gostou da ideia? 
Baixe em www.coletivomob.com

Gostou da ideia? 
Baixe em www.coletivomob.com

Gostou da ideia? 
Baixe em www.coletivomob.com

Gostou da ideia? 
Baixe em www.coletivomob.com

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Calçada não é estacionamento. 
Respeite o pedestre!

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Esta vaga é para portadores de 
necessidades especiais. 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Não tá vendo que isto é uma ciclovia para 
o trânsito de CICLISTAS?!! 

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Esta vaga não é sua. 
Respeite os mais velhos!

Essa vaga existe só na sua imaginação.

Essa vaga existe só na sua imaginação. Essa vaga existe só na sua imaginação.Essa vaga existe só na sua imaginação. Essa vaga existe só na sua imaginação.

Essa vaga existe só na sua imaginação.

Não jogue 
no chão!

Não jogue 
no chão!

Não jogue 
no chão!

Não jogue 
no chão!



Como parte da programação do Inspira 
Brasília - Semana pelo direito à cidade, 

o MOB propôs, em parceria com a 
Mutamba, o Café com Cor, uma oficina 

de mobiliário para dar mais vida à 
cantina da Faculdade Dulcina.

A intervenção consistiu na recuperação 
do espaço físico da varanda, melhorando 

o local de convivência por meio da 
reutilização de objetos e materiais 
do cemitério de móveis do Dulcina 

e de pallets. A ideia era despertar a 
criatividade e colocar a mão na massa, 

mostrando que com muito pouco 
podemos reaproveitar objetos que já 

temos e criar espaços interessantes e 
atraentes, trazendo mais cor e vida para 

um lugar.

A cantina da faculdade é um espaço 
de agregação de muitas pessoas, 

sejam estudantes ou trabalhadores 
da região. A oficina também pretendia 
mostrar como esta ação pode e deve 
ser replicada em outros contextos, 

como nos espaços públicos. Um simples 
banco em um lugar sombreado pode já 
ser motivo suficiente para um repouso, 

contemplação ou conversa entre amigos. 
E um tiquinho de cor sempre cai bem! 

6CAFÉ COM COR
INSPIRA BRASÍLIA - CONIC

Foto por Camilo Neres
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LIMPAR

É importante que a 
superfície que você vai 
pintar esteja limpa e 

regular. É sempre bom dar 
uma lixada antes de pintar, 
seja o móvel de madeira ou 

de metal. 

PINTAR

Em seguida, pinte a base do 
móvel com pincel ou spray. 

Para móveis de metal, o 
acabamento fica melhor 

com o spray. 

ESTAMPAR

Se o móvel estiver com 
o estofado faltando, uma 

maneira fácil e ecônomica 
é preenchê-lo com sacos 
de plástico. Em seguida, 

pode ser forrado com tecido 
colorido ou estampado com 

o auxílio de grampeador.

VOCÊ VAI PRECISAR :
• Lixa
• Tinta
• Tecido
• Sacos plásticos

• Grampeador 
para estofado



Fotos por Camilo Neres Fotos por Camilo Neres



Desde março de 2016 alguns 
moradores do Guará tentam retomar 

o funcionamento da horta comunitária 
do bairro que já teve seus tempos 

de ouro. Em 2009, por iniciativa 
governamental a nível distrital, muitas 

hortas comunitárias foram implantadas 
em diversas Regiões Administrativas do 
DF, a do Guará foi uma delas. Detentos 

trabalhavam no plantio, na produção, na 
colheita e na distribuição dos alimentos, 

que eram consumidos em creches 
e escolas da região. Por desavenças 

entre os envolvidos as atividades foram 
interrompidas e hoje a horta é um 

terreno abandonado.

O Movimento de Reativação da Horta 
Comunitária do Guará surgiu nas redes 
sociais a partir da crença de diversos 

moradores no poder transformador da 
agricultura urbana. Com o objetivo de 

trabalhar por cidades mais sustentáveis 
o MOB apoia essa ideia.

Além do desejo de uma horta 
comunitária produtiva no seu bairro, 

os membros do movimento organizam 
ações para incentivar o plantio orgânico 
e espaços e momentos de coletividade 

no bairro.

Quer fazer sua própria hortinha? Acesse 
a aba downloads do nosso site 

www.coletivomob.com.

7 HORTA
COMUNITÁRIA
GUARÁ DF
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 ELA PRECISA DE SOL

É importante escolher o lugar 
onde sua plantinha vai crescer, 

em geral, você precisará de 
um local com quatro horas de 

sol por dia.ELA PRECISA DE AR

É essencial fazer furos 
embaixo de seu recipiente 
para a água escorrer, se 
a umidade de acumular 

ali a água pode matar sua 
planta sufocada.

SISTEMA DE DRENAGEM

Trabalhe com camadas. Primeiro as 
pedras para deixar que a água não se 

acumule, depois areia ou um pedaço de 
tecido que segura a umidade e por fim 
a terra com nutrientes para receber a 

muda.

REGUE COM CUIDADO

Olhe todos os dias para sua 
plantinha e sinta se ela está com 

sede, é preciso que sua terra 
esteja sempre levemente úmida. 
Normalmente rega-se uma vez 

ao dia.

VOCÊ VAI PRECISAR :

• Recipiente para plantio
• Pedras ou galhos
• Tecido absorvente ou 

areia
• Terra adubada
• Mudas

3

4

2

1



Workshop Alimentação Funcional abril 2016

Apresentação EJA CED 01 abril 2016 

Participação ‘Lazer das Antigas’ abril 2016

Participação ‘Expomix Feira Mães e Filhas’ maio 2016



A ação comunitária do Sol Nascente fez 
parte de uma iniciativa da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal (CODHAB) em parceria 
com a vice-governadoria do GDF. A 
equipe de Assistência Técnica da 

CODHAB, com postos de atendimento 
instalados nas regiões mais carentes 
do DF, tem a meta de promover ações 

comunitárias com os moradores. 
Visando construir a nova metodologia 
do programa, baseada na interação 

entre um líder comunitário, um líder 
da CODHAB, e um líder voluntariado, 
o MOB foi convidado para facilitar o 

processo com a comunidade enquanto 
líder voluntário. 

Todo o processo durou 
aproximadamente 1 mês, entre a 

apresentação da ideia, desenvolvimento 
do projeto, parcerias entre órgãos 
governamentais para aquisição de 

materiais e a execução da intervenção 
na área da futura praça, em conjunto 

com a comunidade. 

A ação tem papel relevante como 
divisor de águas no modo de “fazer 

cidade”. A população é reconhecida pelo 
governo como cocriadora do espaço 
em que vive, o que reflete na decisão 

de  continuidade do projeto nas outras 
áreas de atuação da equipe. Estão 

previstas mais de 100 ações ao longo do 
ano de 2016, segundo o presidente da 

CODHAB, Gilson Paranhos. 

8AÇÃO COMUNITÁRIA
SOL NASCENTE DF

“Foi uma experiência ímpar, a participação
dos órgãos públicos ali presentes,

a comunidade junto, todos com a mesma
finalidade: trazer mais qualidade de vida

pra essa comunidade tão sofrida. Um espaço
que era totalmente inóspito ficou

lindo, com gramado, brinquedos, árvores,
hortaliças, bancos, lixeiras... Agora as

crianças têm onde brincar, e os adultos,
um ponto de encontro.”

Tetê Almeida, moradora do Sol Nascente Trecho 2

Foto por CODHAB



ANTES

DEPOIS Foto por CODHAB

Foto por CODHAB A hortinha comunitária - Foto por Elen Santos

O túnel de manilhas



A Caminhada da Joaninha é uma 
versão para crianças de um movimento 

que acontece no mundo inteiro 
intitulado Jane’s Walk. Em um belo dia 
de sol, saímos juntos com as crianças 
e seus respectivos pais para apreciar 
e desbravar a cidade, promovendo a 

interação entre a comunidade através 
de uma conversa descontraída sobre os 

espaços públicos. 

A caminhada aconteceu na SQS 
210, onde fizemos um tour pela 

Superquadra. Foram definidos 5 pontos 
de parada. Em cada um deles uma 

atividade especialmente desenvolvida 
foi proposta com o intuito instigar 
habilidades pontuais em cada um 
deles. Teve venda nos olhos para 

escutar e sentir a cidade, brincadeira 
no parquinho abandonado, gincana 
para aprender a separar o lixo de 

casa, curativos urbanos para cuidar 
dos machucados da cidade, e muito 

desenho e pintura. No final, as crianças 
receberam a medalha de guardião da 

cidade, fazendo o juramento de cuidar e 
zelar pelo espaço público. 

Ao longo das conversas, o estímulo não 
era o olhar da crítica mas o da solução. 

Tentar mostrar que a rua é de todos 
e, por isso, responsabilidade de todos. 
Com isso, passamos a entender o valor 
da coletividade e de como nossas ações 

têm um impacto não só em nossas 
vidas, mas também nas vidas daqueles 

que dividem a cidade conosco.     

9 CAMINHADA DA 

JOANINHA
SQS 210

DIVULGAÇÃO
Prepare um panfletinho e 

divulgue nas redes sociais, no 
whatsapp, se for o caso crie 

um evento no facebook , ou até 
mesmo divulgue nas portarias   

e comércios mais 
próximos. 

PREPARAÇÃO
Com base nos temas a serem 

tratados em cada estação, separe 
os materiais a serem utilizados em 
cada ponto de parada em sacolas 

diferentes para que você não se perca. 
Lembre-se: atividades lúdicas e 
instigantes são mais atrativas!

COMEMORAÇÃO
Toda atividade merece 
uma finalização para 
comemorar e interagir. Um 

lanche comunitário, medalhas 
de guardião da cidade, dançar 

uma música, o que a sua 
criatividade permitir!
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O ROTEIRO
Escolha uma região de sua 

preferência e faça um roteirinho 
básico dos principais locais aonde você 

quer parar e discutir alguns temas 
interessantes, como por exemplo:o 

cuidado com o espaço público, como as 
pessoas usam a cidade, o estado das 

calçadas, separação de lixo, etc. 

1

 DICA

Lembre-se de 
indicar o ponto de 

encontro e de anexar 
o roteiro completo na 

divulgação para os 
retardatários. 

É interessante 
também deixar 
pegadas de giz 

pelo trajeto 
para instigar os 
participantes. 
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A oficina de Revitalização da Pracinha do 
Museu em Planaltina permitiu perceber, 

além das carências de infraestrutura 
da praça, os anseios dos moradores por 

mais atividades culturais e encontros 
naquele espaço.

Os momentos de partilha entre os 
moradores e as referências de usos do 
espaço público que disponibilizamos 

aguçaram o olhar da comunidade 
levando-os a identificar o potencial dos 

elementos já existentes na praça em 
receber uma atividade de cinema ao ar 

livre.

Seguindo a linha MOB de fazer mais 
com menos e acreditando no poder 
da colaboração, organizamos um 

cinema  ao ar livre na praça com ajuda 
de parceiros. Com telas, projetor 
e som emprestados contactamos 

a Administração Regional, que 
emitiu autorização para o evento e  

disponibilizou o ponto de energia no 
museu da praça.

A atividade foi instrumento de 
demonstração de como pode ser simples 

transformar nossos espaços públicos. 
Quer fazer também? Olha nosso 

ManualMOB aqui do lado. Bom filme!

10 CINEMA AO AR 
LIVRE NA PRACINHA 
DO MUSEU
PLANALTINA DF
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TELÃO

Se você não tiver um telão,  
existem várias superfícies 

que podem servir de base: paredes, 
lençóis, lonas. Estenda um tecido 

com a ajuda de cordas ou suportes 
de madeira. O tamanho vai variar de 
acordo com a platéia. Mas 2,0x1,5m 

atenderá um público pequeno. 

SEGURA SE NÃO VOA!
O suporte para a sua tela 

vai depender da superfície 
escolhida para projeção. Com o auxílio 

de cordas, você pode tensionar o 
tecido e amarrá-lo a diversos apoios. 

Se este não for o caso, você pode 
montar uma estrutura com estacas de 
madeira e fixar o tecido com pregos. 

As estacas devem ser fincadas na 
terra, a uma altura ideal de 2,20m. 

PC PARA O FILME
A mesinha servirá 

de apoio para o 
computador ou aparelho 
de dvd/blue-ray e para 
o projetor. Posicione-a 

numa distância adequada 
do projetor. Você 

provavelmente precisará 
de uma extensão 

para ligar todos os 
equipamentos à tomada 

mais próxima.  

TRAZ A CADEIRA!
A regra é cada 

um levar a sua própria 
cadeira, puff, almofadas 

e cobertor. Cadeiras 
dobráveis de praia são 

bem práticas na hora do 
transporte.

1
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2,20m

2,00m

PIPOQUINHA
Não esqueça da 

pipoca e dos quitutes! 
Desliguem os celulares 

e BOM FILME! 

Antes de mais nada, verifique 
se é necessária a emissão de 
Autorização para a realização 

do cinema. Consulte a 
Prefeitura ou Administração do 
seu bairro e elabore um ofício 

explicando o seu evento.

2

Atenção para a classificação 
indicativa do filme a ser 

exibido! 

VOCÊ VAI PRECISAR :

• Telão ou tecido branco
• Caixas de som
• Mesa
• Projetor
• Computador
• Cadeiras





A Intervenção no Setor Comercial 
Sul surgiu em decorrência da festa 

Criolina, que ocorreu no SCS em julho 
de 2016. O local escolhido foi  o beco de 
acesso às garagens, um local inóspito, 
visando exatamente chamar a atenção 
para essa área da cidade usualmente 

negligenciada.

Com o intuito de trazer algum tipo de 
intervenção mais duradoura para o 

Setor, os produtores da festa convidaram 
o Coletivo MOB para que pensássemos 

em algo simples e rápido que 
impactasse positivamente o local.

É sabido que existe um movimento 
crescente de ocupação do SCS, por 

meio de eventos culturais e até mesmo 
mudanças físicas dos espaços. Por isso, 

achamos a ideia muito interessante e 
de acordo com os nossos princípios de 

que mesmo os eventos efêmeros devem 
trazer melhorias reais para os espaços 

em que acontecem, ainda que sejam 
mudanças mais paulatinas.

Chegamos à conclusão de que seria 
interessante tratar com cor o trecho de 
passarela que passa acima desse beco 
onde ocorrereu a festa, pois é ali onde 
transitam as pessoas todos os dias. A 
população foi convidada por meio das 

redes sociais para ajudar na intervenção, 
como forma de impactar e envolver um 

maior número de pessoas.

11 INTERVENÇÃO 
SETOR COMERCIAL 
SUL
SCS - DF
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 O DESENHO

Meça a superfíce da sua 
intervenção. Elabore um desenho 
antecipadamente - isso facilita a 
execução! Figuras geométricas 

também são mais simples e 
garantem um ótimo resultado! 

DEMARCAÇÃO

Lave o piso para que a superfície 
esteja o mais limpo possível. 

Com o auxílio da trena, marque 
as medidas do seu desenho no 
piso. A fita crepe vai te ajudar a 
fazer a marcação e delimitar os 

espaços a serem pintados. 

VAMOS COLORIR!

Em lojas de construção, você 
encontra tintas para piso em 
poucas opções de cores. Se 
quiser  variar as cores, uma 
alternativa é comprar a tinta 

para piso branca e misturar com 
corantes. Em seguida, use o rolo 

para pintar o seu desenho!

VOILÁ!

Quando terminar a pintura, tire a 
fita crepe e Voilá! 
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VOCÊ VAI PRECISAR :

• Trena
• Fita crepe
• Tinta para piso

• Pincéis (de preferência 
rolo)

• Corante Xadrez

Antes de mais nada, verifique 
se é necessária a emissão de 
Autorização para a realização 

da intervenção. Consulte a 
Prefeitura ou Administração 
do seu bairro e elabore um 

ofício explicando a ação. 

1,0m

1,0m

1,0m



Foto por Adriana Salles



PALESTRAS

Palestra motivacional para os alunos da UNIPLAN

Seminário de Assistência Técnica - CODHAB , Museu Nacional

Palestra ABRAMENTE, UnB Palestra Brasília Dribble Meetup, UnB

Palestra Diálogos Inspiradores, IFB - Samambaia
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