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O caminho da interiorização
1750

Ainda quando o Brasil era colônia, o cartógrafo genovês Francisco Tossi
Colombina, durante uma viagem pelo Planalto Central, elaborou a Carta
de Goiás, na qual sugeriu que a sede do governo ficasse na região.

1761

Dois anos antes do Rio de Janeiro se tornar a nova capital do país, o
primeiro ministro de Portugal, Marquês de Pombal, defendeu as terras do
vale do Amazonas como o local ideal para a construção da nova cidade.

1789

Os inconfidentes mineiros acreditavam que a vila mineira São João Del
Rey, por ser mais bem situada que o Rio de Janeiro e pela fartura de
alimentos, era o lugar ideal para abrigar a sede do governo.

Segundo documentos da biblioteca do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e do acervo público do Distrito
Federal, a ideia mais antiga foi do Marquês
de Pombal, ainda no século XVIII.

O marquês foi secretário de Estado do Reino
de Portugal, durante o reinado de D. José I
(1750-1777). Ele acreditava que levar a
capital para o interior do país melhoraria o
comércio e a distribuição de riquezas
pelo Brasil.

O Alferes José Joaquim da Silva Xavier,
conhecido como Tiradentes.
Outras personalidades da história
do Brasil fizeram campanha em
favor da interiorização, entre eles:

O jornalista Hipólito José da Costa,
considerado o patrocinador da imprensa
no Brasil.
José Bonifácio de Andrada e Silva, tutor
de Dom Pedro II e defensor da
independência do Brasil.

Movimentações pela história
José Bonifácio foi quem encaminhou à Assembleia Constituinte do Império do Brasil
a "Memória sobre a necessidade de edificar no Brasil uma nova capital". Ele sugeriu
para sede a comarca de Paracatu, em Minas Gerais, e sugeriu nomes como
Petrópole ou Brasília.
Em 1852, foi apresentado ao Senado um projeto de lei dispondo sobre a construção
da Capital, sendo mantido o nome Brasília sugerido por José Bonifácio.

Art. 3º

1822

1823

“Fica pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de
14.400 km² que será oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se
a futura Capital Federal.”

A sugestão do nome da nova capital apareceu pela primeira vez em um
folheto publicado no Rio de Janeiro, intitulado Aditamento ao Projeto de
Construção para fazê-lo aplicável ao Reino do Brasil, de autoria desconhecida.
O Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, defendeu a
criação da capital no interior, longe dos portos, para garantir a segurança do
país. Ele sugeriu as terras da comarca de Paracatu do Príncipe, em Minas
Gerais, como o lugar ideal, e os nomes de Petrópole ou Brasília para
a nova cidade.
O nome Brasília foi sugerido em 1823 por José Bonifácio e encaminhado à
Assembléia Geral Constituinte do Império. 150 anos depois do chanceler
Veloso de Oliveira ter apresentado a idéia ao príncipe-regente. Desde 1987,
a Unesco reconhece Brasília como Patrimônio Histórico e Universal
da Humanidade.

1877 Um dos maiores defensores da interiorização, o historiador Francisco Adolfo de
Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, percorreu a cavalo a região do Planalto
Central para indicar as vizinhanças da Vila Formosa da Imperatriz (atual
Formosa, em Goiás) como lugar ideal para construir a nova capital do país.
1883

Dom Bosco sonhou com uma depressão larga e comprida, próxima de um
lago, entre os paralelos 15º e 20º. Uma voz dizia: “Quando se vierem a
escavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra
prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível”.

1891

A transferência da capital para o interior transformou-se em preceito legal
com a aprovação da ementa apresentada pelo deputado Lauro Muller na
Assembleia Constituinte Republicana. Uma área de 14.400 km², onde seria
construída a nova cidade, passou a pertencer à União.

Para cumprir a Constituição, Floriano Peixoto nomeou a Comissão Exploradora do
Planalto Central do Brasil, conhecida como Missão Cruls, que tinha como objetivo
iniciar de fato a demarcação do Distrito Federal.

1892

Mas somente com a Constituição republicana de 1891 é dado o primeiro passo
concreto e consistente para essa mudança, com a criação de uma comissão
encarregada de estudar e demarcar o local em que se ergueria essa nova capital. A
comissão, encabeçada pelo astrônomo e engenheiro belga Luiz Cruls, diretor do
Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, era composta por 22 experts em
topografia, fontes de energia, clima, geologia, fauna, flora etc. Os trabalhos
começam em junho de 1892 e são concluídos em junho de 1893.
A chamada “Missão Cruls” faz o primeiro e valioso documento técnico sobre o
Planalto Central de Goiás (atual Estado dentro do qual se encontra Brasília),
contendo um mapa em que aparece desenhado um quadrilátero com a inscrição
“Futuro Distrito Federal”. É o famoso documento chamado de “Quadrilátero Cruls”.

Missão Cruls

No total, 21 cientistas partiram do
Rio de Janeiro rumo ao planalto
central em junho de 1892. Foram
nove meses de viagem, 5.132
quilômetros percorridos e 9.640
toneladas de bagagem.

Em seu parágrafo único, o artigo 3º dizia: "Efetuada a mudança da Capital, o atual
Distrito Federal passará a constituir Estado".
Disposto a cumprir a determinação constitucional, o Presidente Floriano Peixoto
criou, em 1892, a "Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil", comandada
pelo cientista Luiz Cruls, Diretor do Observatório Nacional.
A demarcação do território ficou conhecida como “Quadrilátero Cruls”.

Nas comemorações do Centenário da Independência do
Brasil, ocorreu o lançamento da Pedra Fundamental, no
Morro do Centenário, na cidade de Planaltina.

1922

Nas comemorações do centenário da Independência, o
Congresso Nacional Brasília - Oscar a prova
definitivamente da criação da nova capital federal.
Exatamente nesse “quadrilátero”, em setembro daquele
mesmo ano, é colocada a primeira pedra da construção
(a pedra fundamental), a poucos quilômetros de onde
seria levantada finalmente a cidade.

Getúlio Vargas
Do mesmo jeito que o seu governo, as medidas
para a construção da nova capital foram
contraditórias na Era Vargas. Variaram desde a
contenção das ideias mudancistas a um impulso
em favor da Marcha para oeste (1940).

1934

“É imperioso localizar no centro geográfico do
país, poderosas forças capazes de irradiar e
garantir a nossa expansão futura”.
Todavia, as atitudes foram adiadas (se é que
viriam) pelo envolvimento na Segunda Guerra.

Getúlio Vargas
• A Revolução de 30 e a ditadura varguista após 1937 até a redemocratização
em 1946, provoca uma pausa e o projeto é mais uma vez postergado.
• A partir de 1947, surgem várias comissões encabeçadas por militares
(Marechal Polli Coelho, General Caiado de Castro, Marechal Cavalcanti de
Albuquerque), que enviam outras missões a outros lugares, elaboram
novos documentos, ampliam os perímetros e apresentam estudos de foto
análises e foto - interpretações a uma empresa norte americana para
selecionar o sítio mais adequado. O último informe desse período intitulase “Nova Metrópole do Brasil”.

Gaspar Dutra
Este período após a saída de Vargas foi bastante interessante. Ao mesmo
tempo várias coisas ocorreram.

1946/ Uma Constituição que buscava a redemocratização, uma abertura entreguista
do comércio internacional brasileiro em direção aos Estados Unidos e até
1947
mesmo uma proposta de mudança transitória da capital para Belo Horizonte.
Houve ainda a ratificação de decisões anteriores das outras constituições (1824,
1891, 1934 e 1937), com o detalhe da participação de Artur Bernardes, Israel
Pinheiro e de Juscelino Kubtischek como constituintes.

Gaspar Dutra

Já em 1947 o estado de Goiás
autorizou a doação ao governo
federal de toda e qualquer terra
devoluta compreendida na zona em
que foi escolhida a futura capital.
Obviamente era um passo adiante,
dado no sentido de garantir a
construção em território goiano.

Triângulo Mineiro X Quadrilátero
• O processo de determinação da área para a nova sede do Governo também
trouxe uma acirrada disputa entre os interesses das elites mineiras e
goianas. Os primeiros argumentavam que o oeste mineiro trazia as
condições de solo e de interligação de transportes necessários, e que o
Planalto goiano, de terras áridas, seria inviável.
• “Terra boa pra criar calango”.

O relatório propôs evitar-se solos úmidos e buscar rochas firmes para a
localização. O texto dizia:
“Uma das falhas mais comuns na localização da cidade, no passado, foi o fato
de não terem sido levadas em consideração as condições geológicas. Como,
por exemplo, as seguintes cidades que pagaram um alto tributo, às péssimas
condições geológicas: Amsterdã, Cidade do México, Bangkok, Istambul, Boston
e Chicago”.
Em Brasília, estas áreas foram evitadas e a discussão deu-se de forma
secreta, para evitar a especulação imobiliária, neste caso sem muito sucesso.
À medida que o projeto encaminhava-se o valor das terras na região das
futuras desapropriações subiu bastante, gerando mais um problema para os
defensores da obra.
“Preço da terra em GO foi majorado de 10 para mil cruzeiros”

Comissão Polli Coelho
Indicado por Gaspar Dutra, o general Djalma Polli Coelho baseou-se nos
relatórios Cruls e sugeriu a ampliação do território de 14.400km², em direção ao
Norte e em busca de mais bacias hidrográficas.
Voltavam também as discussões entre o Triângulo Mineiro contra o quadrilátero
Goiano, sendo que mais uma vez venceu a proposta goiana.

1946
Importante aqui é a atualidade da questão colocada pelo
General Polli Coelho, à medida que, ainda na década de
1940, colocava a necessidade de controle estratégico das
bacias hidrográficas como preciosa riqueza.

Pedro Ludovico, político goiano da época – com
grande influência –, convenceu Juscelino
Kubitschek, que ainda não era presidente, a fazer
uma inspeção em Goiás.
Em agosto de 1948, a Comissão chefiada pelo
general Polli Coelho encerrava seus estudos
1946
decidindo pela área demarcada pela Missão Cruls.

Porém, dos 12 integrantes da comissão, cinco
foram favoráveis à localização decidida pelo
engenheiro Lucas Lopes, em Minas Gerais. Ou seja,
Uberlândia só não se tornou capital do Brasil por
dois votos.

1946

Um ponto foi a facilidade em conseguir terras em Goiás, já que apenas uma
pequena parcela era ocupada e seria de fácil desapropriação naquele
momento. A necessidade de habitar o Planalto Central também foi algo
pensado. O Triângulo Mineiro já tinha movimentação econômica forte,
instituições de ensino superior e não precisava, naquele momento,
ser mais desenvolvida.
Além disso, o momento era favorável à construção de uma capital do “zero”. JK
era cercado de intelectuais ousados, e a possibilidade de criar uma cidade
organizada, planejada, para ser a sede do poder daria visibilidade ao país no
cenário internacional.

Comissão Belcher
Completava-se então 30 anos desde a primeira proposta constitucional para
interiorização da capital. O projeto da Comissão Poli, por exemplo, levou 05
anos para ser discutido sendo concluído só em 1953.

1953

Ainda em 1953, com a real possibilidade da concretização da nova cidade,
intensificaram-se disputas e a luta de interesse contra (principalmente os
cariocas) e a favor (MG e GO, desta vez unidos) da construção. O congresso
tornou-se o campo de batalha.
A empresa Norte Americana Donald J. Belcher analisou a fotometria feita pela
empresa Cruzeiro do Sul.
Além da topografia, drenagem, geologia e as possibilidades agrícolas foram alvo
de estudo.

• No dia 5 de fevereiro de 1955, o vice-governador de Goiás, Bernardo Sayão,
espera, em Formosa, Estado de Goiás, com um comboio de seis jipes, o
marechal José Pessoa [na primeira foto, em Brasília], o seu ajudante-de-ordens
e secretário da Comissão, capitão Ernesto Silva, e o marechal Mário Travassos.
• Depois de andar pelo cerrado por mais de
quatro horas, chegam no ponto mais alto do
Sítio Castanho (1.172 metros), onde é hoje
o Cruzeiro — no Eixo Monumental —
próximo ao Memorial JK.
• No dizer do doutor Ernesto Silva, ali “é a
Pedra Fundamental de Brasília”.

No dia 30 de dezembro de 1955, em solenidade realizada no Palácio das
Esmeraldas, em Goiânia, Jorge Pelles e Jerônimo da Silva assinam a escritura
de desapropriação amigável da Fazenda Bananal, que abriga, hoje, quase toda
a área onde está edificada Brasília.

Realidade DF
• Brasília, 62 anos.
• O aniversário de Brasília é em 21 de abril, mas o dia 19 de setembro também
tem significado especial para a história da capital.

• Há exatos 65 anos, em 19 de setembro de 1956, uma assinatura deu início à
história da cidade.

Realidade DF
• Na data, o então presidente Juscelino Kubitschek sancionou a Lei nº 2.874,
que determinou a construção e o local onde seria a nova capital do Brasil.
• A lei também criou a Companhia de Urbanização da Nova Capital (Novacap)
– que ficaria responsável pelas obras.
• Em 30 de setembro do mesmo ano, o concurso para o projeto de Brasília foi
publicado no Diário Oficial. No mês seguinte, o governo de JK começou,
efetivamente, a construção da cidade. Passava a se realizar, então, o sonho
antigo da nova capital.

Realidade DF
• As primeiras obras foram a da residência presidencial provisória, conhecida
como Catetinho. O Palácio de Tábuas ficou pronto em 9 dias.
• Logo após, começaram as construções do primeiro aeroporto de Brasília e do
Palácio da Alvorada. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada e passou
a ser a capital do país.

Catetinho, primeira residência presidencial em Brasília
Foto: Arquivo Público do Distrito Federal

A transferência da capital
• A transferência da capital, do litoral para o interior do Brasil, existia,
praticamente, desde o início da colonização, revelam documentos guardados
no Arquivo Público do Distrito Federal.

• O objetivo, segundo os registros, "era não só para resguardar o poder de
uma invasão, como para levar o desenvolvimento para outras regiões do
país".

Maquete do Congresso Nacional
Foto: Arquivo Público do Distrito Federal

A transferência da capital
• Em 1953, o Presidente Getúlio Vargas determinou o levantamento aéreo do
"Quadrilátero Cruls". Foram demarcados 5.850 km² de área, abrangendo
terras dos municípios goianos de Planaltina, Luziânia e Formosa. Os
trabalhos foram concluídos na gestão do Presidente Café Filho em novembro
de 1955.
• Quase um ano depois, em 19 de setembro de
1956, veio a assinatura final. Fiel à determinação
constitucional de transferir a capital para o
Planalto Central, o Presidente Juscelino
Kubitschek encaminhou ao Congresso a Lei
nº 2.874, propondo a criação da Novacap e
mantendo Brasília, como nome da metrópole.

A transferência da capital
Distrito federal no Brasil e no mundo:
O mapa-múndi mostra o Distrito Federal (DF) como um pequeno pontinho no
interior do país.
No mapa do Brasil, o Distrito Federal é representado por um retângulo que
equivale a 5779,99 km², que é uma área pequena correspondente a 0,07% da
superfície do país, tamanho inferior a todos brasileiros.

Brasília JK

• A partir da Independência, esboços de uma nova capital foram desenhados e
redesenhados à exaustão.
• Desde José Bonifácio, presidente da Assembleia Constituinte de 1823, na
qual a mudança da capital foi incluída entre as prioridades da nação, até
Getúlio Vargas, por exemplo, quando lançou a fatídica Marcha para o Oeste
em 1940, mas acabou cedendo a outros projetos.
• Ainda candidato a presidente, Juscelino Kubitschek participava de um
comício na cidade goiana de Jataí, em 4 de abril de 1955, quando um
popular o interceptou com o questionamento: a antiga promessa da
transferência da capital para o Planalto Central seria cumprida? Sua resposta
veio seguida de um titubeio, que não se repetiu quando o mineiro assumiu a
presidência.

• Em conversa particular com Niemeyer, JK chegou a afirmar: “Eu quero fazer
uma capital diferente, não uma provinciana. Quero uma coisa bonita, que
mostre a importância do país”.
• Não é segredo que Brasília é um verdadeiro tesouro da arquitetura.
Planejada nas minúcias, inspirada pelo modernismo e pensada com o talento
de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, tem em seus monumentos e pontos
turísticos indispensáveis.

Conforme o norte-americano James Houston apontou
em seu livro A Cidade Modernista, tal ocupação exigia
uma série de atividades econômicas:
surgiram então os primeiros supermercados, padarias,
barbearias, mercearias e outros serviços urbanos

Apesar dos conflitos que a construção gerou, não se
pode negar que Brasília foi a grande obra-prima de
Juscelino Kubitschek e de todos aqueles que
arquitetaram, planejaram e ajudaram a erguer as vigas
de um verdadeiro colosso da arquitetura.

História do
Distrito Federal
Governo Juscelino Kubitschek
Professor Otoniel Linhares

Governo Juscelino Kubitschek
Foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente
João Goulart.
Nos primeiros anos do pleito, após a situação
política ter tomado seus caminhos (tentativa de
golpe da UDN (União Democrática Nacional) e dos
militares), rapidamente JK colocou em ação o Plano
de Metas e a construção de Brasília, transferindo a
capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o
Planalto Central. Sendo assim, abordaremos os
principais feitos realizados por JK durante o
seu governo como presidente (1955-1960).

• O Plano ou Programa de Metas (31 metas) tinha como principal objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se em um conjunto
de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores,
priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil.
• O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato
de JK priorizou o investimento nos setores de transportes e energia,
na indústria de base (bens de consumos duráveis e não duráveis),
na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria
automobilística, e na Educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir
a desigualdade social gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização
e consequentemente fortalecendo a economia. Sendo assim, estava
lançado seu Plano de Metas: “o Brasil iria desenvolver 50 anos em 5”.

• Para ampliar o desenvolvimentismo
econômico brasileiro, JK considerava
impossível o progresso da economia sem
a participação do capital estrangeiro.

• Para alcançar os objetivos do Plano de Metas era necessária uma intervenção
maior do Estado na economia, priorizando, então, a entrada de capitais
estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressaltase que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo.
• Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o
desenvolvimentismo econômico, ressalta-se a importância do governo Vargas
neste processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta
Redonda-RJ no ano de 1946 e da Petrobras no ano de 1953.
• Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário; JK procurou
aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas
Hidrelétricas de Paulo Afonso no rio São Francisco e as barragens de Furnas e
Três Marias.

• Contudo, tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da
industrialização do país com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB)
anual em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. A
industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste,
destacando neste momento a grande migração nordestina para esta região.
• Após analisarmos alguns pontos do Plano de Metas, focaremos a outra
promessa de campanha efetivada por JK: a construção de Brasília e a
transferência da capital federal.

• Em fins de 1956, depois de o Congresso Nacional ter aprovado a transferência
da capital, iniciaram-se as obras da construção de Brasília. A nova capital do
Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer. O Plano Piloto da cidade foi desenvolvido pelo
urbanista Lúcio Costa.

• Juscelino Kubitschek não foi o primeiro a falar sobre a possiblidade da
transferência da capital do Brasil, desde 1891 a Constituição Federal, no seu
artigo 3º, já almejava a transferência.
• Na última década do século XIX, mas precisamente no ano de 1894, foi
nomeada uma comissão que visitou e demarcou a área do futuro Distrito
Federal no Planalto Central. Essa comissão ficou conhecida como Missão
Cruls em referência ao astrônomo belga Luiz Cruls que a chefiava.
• A interiorização da capital federal já era um sonho de muitos brasileiros
anteriores a JK, mas foi Juscelino que efetivou a transferência da capital.

• Acostumado a lidar com projetos arrojados, JK deu a ordem para o início da
construção de Brasília, os trabalhos tiveram início no final de 1956. A nova
capital foi inaugurada no ano de 1960.
• A construção da nova capital se configurou como uma grande meta a ser
cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir da grande vontade
de JK, e também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram,
grande parte se constituía de migrantes da região nordeste do Brasil.
• Os trabalhadores que a construíram tornaram seus primeiros moradores,
ficando conhecidos como “Candangos”.
• Com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como
espaço de possibilidades, como parte integrante da civilização brasileira.

Campanhas e vitórias de JK e de Brasília
Estamos quase no inicio da construção, mas ainda houve muita discussão. A
própria posse de Juscelino esteve ameaçada por um grupo de militares
oposicionistas de direita, sem contar à União Democrática Nacional (UDN) que
dentro do Congresso era a principal força contrária aos planos de JK.

1955/
1956 Durante a campanha, Juscelino foi aconselhado a abandona-la por Café Filho –
vice-presidente que assumiu o país por um curto período, após o suicídio de
Getúlio Vargas. Mas a insistência de JK deu-se com o argumento de que seria
defensor fervoroso da democracia e da Constituição. Fazia comícios pelo país
e, no inicio, Brasília não fazia parte dos planos diretos. Até que em uma festa
política realizada na cidade de Jataí ocorreu o acaso.

Campanhas e vitórias de JK e de Brasília

Ao final de um discurso, Juscelino deu a palavra ao público para possíveis
questionamentos.

1955/
1956

Um rapaz conhecido por Toniquinho argumentou que, se era realmente para
cumprir a Constituição, JK teria que começar as obras de transferência da
Capital Federal.Perplexo com a questão levantada, o então candidato
argumentou que iria sim construir nova cidade. A partir daí o projeto tornouse um dos principais poucos programas desenvolvimentistas de JK.

1956

O presidente Juscelino Kubitschek encaminhou ao Congresso Nacional a
“Mensagem de Anápolis”, que deu início à construção da nova capital com
a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O
presidente convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para assumir a chefia do
Departamento de Urbanismo e Arquitetura.

1957

Um júri internacional selecionou, em março, o projeto do urbanista Lucio
Costa, entre 26 trabalhos concorrentes, para a construção do Plano Piloto.
Em maio, foi celebrada a primeira missa na nova capital, com um público
de 15 mil pessoas, onde hoje é a região administrativa do Cruzeiro. Em 1º
de outubro, JK sancionou a Lei nº 3.273, do deputado Emival Caiado
(UDN-GO), que marcava para 21 de abril de 1960 a transferência da
capital da União para o novo Distrito Federal.

• Lúcio Costa dizia que o que interessava no momento era mudar a capital,
ter as necessárias edificações para que essa nova capital funcionasse e para
que o povo se abrigasse e viesse para cá. Essa atribuição era o que
delimitava a construção da nova capital.
• Ele completa, inclusive, que todo
aquele planejamento para a cidade
se desenvolver seria feito a seguir.

• Então, a parte do Plano Piloto foi feita no concurso e posteriormente
construída no que se tornou Brasília. E depois que foi crescendo, deveria
ter sido objeto de um planejamento, pelo menos, análogo ao inicial. Mas
isso se deu de outra maneira, acho que dentro da forma que pôde ser,
dentro da realidade.

• Brasília foi criada para abrigar uma determinada polução. Quando a gente
fala em população se adota o entorno imediato e chega-se atualmente a
quase 4 milhões de habitantes.

•

Mas quando se fala a respeito dessa grande população, é importante
esclarecer um equívoco. O Plano Piloto foi planejado para ter 500 mil
habitantes, o que ainda não existe nessa região. Há muitas áreas para
serem complementadas.

1960

Na data marcada, Brasília foi inaugurada. Os candangos (como foram
chamados os primeiros habitantes da nova cidade), autoridades da
República, representantes estrangeiros credenciados e pessoas de toda
parte do país participaram das solenidades de inauguração junto com
Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Israel Pinheiro e o presidente Juscelino
Kubitschek, os principais responsáveis pela transformação do sonho
em realidade.
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A Prefeitura do Distrito Federal foi criada pela Lei nº 3.751 de 13 de abril
de 1960, sendo seu primeiro Prefeito, o então Presidente da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap. Em 17 de outubro de 1969,
pela Emenda Constitucional nº 1, o Distrito Federal passa a ser dirigido por
governadores. No acervo do Arquivo Público é possível pesquisar vários
documentos textuais e iconográficos sobre a gestão desses governantes.

Israel Pinheiro da Silva
(17/04/1960 a 31/01/1961)

• Mineiro de Caeté, em janeiro de 1896, Israel Pinheiro era
filho do político João Pinheiro da Silva, que governou o
estado de Minas Gerais em 1906. Quando foi convidado
por Juscelino Kubitschek a assumir a presidência da
Novacap, em 1956, já contava com extensa biografia
pública, sendo pioneiro no segmento de metalurgia e da
siderurgia no país, indicado em 1942, por Getúlio Vargas,
para liderar a Companhia do Vale do Rio Doce.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Israel Pinheiro da Silva
(17/04/1960 a 31/01/1961)
• Depois de comandar a construção de Brasília, torna-se o
primeiro prefeito de Brasília, governando até a posse de Jânio
Quadros em 31/01/1961. Além de responsável pela condução
da construção de Brasília, foi também o responsável pela
criação de diversos órgãos necessários para organização
administrativa da Nova Capital, entre eles: as Secretarias
Gerais de Administração e Assistência, que depois foram
subdivididas em outras Secretarias e departamentos, a
Fundação Educacional, Fundação Hospitalar e Fundação
Zoobotânica. Foi ainda governador de Minas Gerais em 1965.
Faleceu em 6 de julho de 1973, em Belo Horizonte, aos 77
anos.

Segismundo de Araújo Mello
(05/05/1960 a 05/08/1960) (Prefeito interino)
• Nascido em Luziânia, estado de Goiás, em abril de 1915,
foi o primeiro Secretário de Governo do Distrito Federal,
presidente da Novacap e prefeito interino de maio a
agosto de 1960. Teve papel importante no processo de
mudança da capital para a região central do país. Foi
também conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Bayard Lucas de Lima
(01/02/1961 a 06/02/1961) (Prefeito interino)
• Nascido em Bagé, estado do Rio Grande do Sul, em maio
de 1906, formou-se em Medicina. Ocupou o governo do
DF por cinco dias em fevereiro de 1961, durante a
presidência de Jânio Quadros. Foi Secretário de Saúde e
Educação na gestão de Israel Pinheiro e Deputado Federal
pelo Rio Grande do Sul. Exerceu como médico em Brasília,
diversas funções, dentre elas, a de Diretor do Hospital
Distrital, atual Hospital de Base de Brasília.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Paulo de Tarso Santos
(6/02/1961 a 25/08/1961)
• De família abastada do interior de São Paulo, Paulo
de Tarso nasceu em Araxá (MG) em janeiro de
1926. Formado em Direito pela Universidade de São
Paulo, começou a carreira política em 1955 como
vereador por São Paulo pelo Partido Democrata
Cristão (PDC). Em 1959 foi eleito deputado federal,
começando, assim, sua intensa relação com a
cidade. Importante parceiro na candidatura de
Jânio Quadros, tem o reconhecimento pelos seus
serviços
prestados
com
a
indicação
como prefeito de Brasília em fevereiro de 1961.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Paulo de Tarso Santos
(6/02/1961 a 25/08/1961)
• Entre suas medidas estão a implantação de
estrutura administrativa da prefeitura e a
urbanização da Asa Norte e do Núcleo Bandeirante,
então denominada Cidade Livre. Também foi criado
no seu governo a empresa de Transportes Coletivos
de Brasília (TCB), a companhia de energia CEB e a
contratação de médicos e professores de outros
estados para atuar na nova capital.

Paulo de Tarso Santos
(6/02/1961 a 25/08/1961)
• Foi o prefeito Paulo de Tarso quem recebeu o
guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara durante sua
visita à Brasília, levando o líder cubano para
sobrevoar a nova capital.

Paulo de Tarso Santos
(6/02/1961 a 25/08/1961)
• Após a renúncia de Jânio Quadros, deixa a
prefeitura de Brasília e assume o ministério da
Educação e Cultura no governo de João Goulart.
Entre os integrantes de sua equipe estavam Darcy
Ribeiro, José Serra, Herbert de Souza, o
Betinho e Paulo Freire, que implantou o seu
método de alfabetização de adultos. Com o Golpe
Militar, se exilou no Chile até 1970. Ao regressar,
abriu escritório de advocacia até assumir a
secretária de educação e cultura do governo Franco
Montoro, em São Paulo.

Diogo Lordello D Mello
(26/08/1961 a 13/10/1961)
• Nascido no município baiano de Ruy Barbosa, o advogado Diogo Lordello
tinha extensa carreira acadêmica com passagem, inclusive, pela
Universidade norte-americana de Yale, onde se especializou em
Comunicações. Entre 1953 e 1954 cursou o doutorado em Administração
Pública na Universidade do Sul da Califórnia e em 1961 foi nomeado pelo
Presidente da República Secretário-Geral de Administração da Prefeitura do
Distrito Federal. Posteriormente, entre setembro e outubro do mesmo ano
administrou a nova capital como prefeito interino.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Ângelo Dário Rizzi
(13/10/1961 a 6/11/1961)
• Paulista de Pedreira, Dário Rizzi ocupou interinamente a prefeitura entre
outubro e novembro de 1961 no regime parlamentarista do primeiro
ministro Tancredo Neves.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

José Sette Câmara Filho
(6/11/1961 a 22/08/1962)
• José Sette é mineiro de Alfenas (MG). Diplomata, foi
chefe da Casa Civil do ex-presidente Juscelino
Kubitschek. Em 1960 chegou ao governo do Estado
de
Guanabara.
Durante
seu
mandato
como prefeito de Brasília destacam-se a
implantação dos jardins e elaboração de 15
superquadras da Asa Sul. Entre 1978 a 1987 foi
membro da Corte Internacional de Haia. Faleceu em
maio de 2002, aos 82 anos.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Ivo de Magalhães
(28/08/1962 a 31/03/1964)
• Formado em engenharia pela Escola de Engenharia
da UFRJ, o carioca Ivo de Magalhães substitui José
Sette Câmara a convite do presidente João Goulart.
Entre as principais realizações de seu governo estão
a implantação do mercado SAB, além da construção
do Parque Gama e do Hospital da mesma cidade.
Com a chegada dos militares ao poder em 1964
buscou exílio no Uruguai.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Luiz Carlos Victor Pujol
(03/4/1964 a 09/4/1964)
• O paulista Luiz Carlos Pujol assumiu a prefeitura de Brasília por apenas três
dias antes exerceu várias funções públicas no governo federal antes de
assumir a prefeitura interina de Brasília.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Ivan de Souza Mendes
(9/04/1964 a 18/05/1964)

• General do Exército, o carioca Ivan Mendes foi o único militar a ocupar a
prefeitura de Brasília. Cargo que exerceu na condição de interino de abril a
maio de 1964. Durante o governo Sarney chefiou o SNI – Serviço Nacional de
Informações. Esteve à frente da Escola de Comando e Estado Maior do
Exército.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Plínio Reis de Catanhede Almeida
(18/05/1964 a 15/03/1967)
• Nomeado pelo presidente Castelo Branco, Plínio
Almeida estruturou de modo definitivo a Prefeitura
do Distrito Federal entre maio de 1964 e março de
1967. Levou para a prefeitura sua experiência
administrativa à frente da presidência do IAPI e do
IAPC, superintendência do Porto do Rio de Janeiro,
Viação do Governo Parlamentarista e CISIPA.
Durante o seu foi inaugurado o Hospital da L2, hoje
HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília).
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Wadjô da Costa Gomide
(31/03/1967 a 30/10/1969)
• Wadjô Gomide foi o último ocupante do cargo na
condição de prefeito. Isso porque na próxima gestão o
ocupante da cadeira seria denominado governador.
Goiano de Catalão, Gomide chegou à Brasília aos 27
anos, o que lhe confere condição de pioneiro.
Engenheiro Civil formado pela Universidade de Minas
Gerais, ocupou vários cargos de destaque no governo do
Distrito Federal antes de assumir a prefeitura da cidade
como o Departamento De Edificações e Assistência da
Diretoria da Novacap, além de subprefeito do Núcleo
Bandeirante.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Wadjô da Costa Gomide
(31/03/1967 a 30/10/1969)

• Em seu governo foram realizadas grandes obras como a
construção do Palácio do Buriti, a criação da Bandeira e
do Brasão de Armas do Distrito Federal, além das
instalações da Companhia Telefônica de Brasília
(COTELB) e CEB (Companhia de Eletricidade de Brasília).
• A emancipação da cidade do Guará surgiu em seu
governo.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/
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Hélio Prates da Silveira
(12/11/1969 a 02/04/1974)
• Gaúcho de São Gabriel, Hélio Prates da Silveira
chegou ao governo do Distrito Federal após
sucessivos cargos na área militar. Foi como
tenente-coronel que ocupou o cargo de primeiro
governador do Distrito Federal entre 1969 a 1974.
No seu governo foram construídos a Ponte das
Garças (Gilberto Salomão), o Ginásio Nilson
Nelson e Hospital Regional de Taguatinga (HRT).
Foi presidente da Companhia de Erradicação das
Invasões (CEI), que deu origem à cidade de
Ceilândia em março de 1971.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Antônio Avancini Fragomeni
(24/01/1973 a 29/01/1973)

• O gaúcho Antônio Avancini ocupou o cargo de governo por cinco dias em
janeiro de 1971. Economista, fez carreira no Banco do Brasil. No governo do
Distrito Federal foi secretário de Finanças e presidente do Banco de Brasília
(BRB), quando assumiu o governo do Distrito Federal.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Octávio Odílio de Oliveira Bittencourt
(14/03/1974 a 02/04/1974)

• O gaúcho Antônio Avancini ocupou o cargo de governo por cinco dias em
janeiro de 1971. Economista, fez carreira no Banco do Brasil. No governo do
Distrito Federal foi secretário de Finanças e presidente do Banco de Brasília
(BRB), quando assumiu o governo do Distrito Federal.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Elmo Serejo Farias
(02/04/1974 a 29/03/1979)

• Nascido no Maranhão, Elmo Serejo foi nomeado
governador do Distrito Federal pelo presidente Ernesto
Geisel, notabilizando por fazer uma revolução no sistema
viário da cidade. Entre as obras do seu governo destacam
a Ponte Costa e Silva, viadutos da W3 Sul e Norte, Via
Estrutural e duplicação da L2 Norte, Viaduto do Setor
Militar Urbano, o Parque Rogério Piton Farias, hoje Parque
da Cidade, Dona Sarah Kubitschek.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Aimé Alcibíades Silveira Lamaison
(29/03/1979 a 02/07/1982)

• Coronel do Exército, Aimé Alcibíades era gaúcho de Passo
Fundo e exerceu vários cargos no Distrito Federal antes de
ser governador como a Segurança Pública do Distrito
Federal e Presidente do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo. A Rodoferroviária e as instalações atuais da
Novacap estão entre algumas medidas importantes do seu
governo.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

José Ornellas de Souza Filho
(02/07/1982 a 03/04/1985)
• O Coronel do Exército carioca José Ornellas ocupou cargos
importantes na esfera militar e civil antes de assumir o
governo do Distrito Federal. No seu governo destacam-se
as rodovias DF-250, trecho do entroncamento da DF130/DF-250, BR-040 Km “0” divisa do DF/GO, BR-251
Brasília/Unaí e DF-180 Brazlândia até a divisa do Distrito
Federal e Goiás.
• No seu governo defendeu o decreto de criação do Arquivo
Público do Distrito Federal, assinado por ele.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Ronaldo Costa Couto
(03/04/1985 a 08/05/1985)

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

• Mineiro de Luz, o economista e historiador Ronaldo Costa Couto
cursou Doutorado em História pela Sorbone, na França. Começou a
vida profissional como jornalista em 1962, dedicando-se a
pesquisas e estudos de interesse do setor público estadual de
Minas Gerais. Entre 1974 e 1975 ocupou o cargo de
Superintendente geral do desenvolvimento da Companhia Vale do
Rio Doce. Esteve à frente de cargos importantes nos governos do
Rio de Janeiro e Minas Gerais, como a presidência do Banco do
Desenvolvimento de Minas Gerais do governo de Tancredo Neves.
Entre 1985 e 1987 acumulou o cargo de Ministro do Interior com o
de governador do Distrito Federal. É autor do premiado
livro Brasília Kubitschek de Oliveira, obra que conta a história de
Brasília a partir da trajetória de JK.

José Aparecido de Oliveira
(08/05/1985 a 20/09/1988)

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

• Nasceu em Conceição do Mato Dentro (MG) em fevereiro de 1929.
Começou a carreira como jornalista, comentando sobre política no
Jornal Informe Comercial, colaborando na Rádio Inconfidentes e
Diários Associados. Integrante da União Democrática Nacional
(UDN), foi forte opositor de Juscelino Kubitschek no governo do
Distrito Federal. Nesse período participou ativamente do Sindicato
dos Jornalistas de Minas Gerais e da Associação Mineira de
Imprensa. Em 1953 representou o Brasil no I Congresso Mundial de
Jornalistas realizado no Chile em 1953. No ano seguinte foi chefe
de gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Celso Melo de Azevedo.
Foi por indicação de José Sarney que José Aparecido ocupou o
cargo de governador do Distrito Federal entre maio de 1985 e
setembro de 1988.

José Aparecido de Oliveira
(08/05/1985 a 20/09/1988)
• Um dos grandes legados de sua administração foi trabalhar
sistematicamente para o tombamento de Brasília como
Patrimônio Cultural da Humanidade. O que viria a acontecer
em 7 de dezembro de 1987. Outros feitos de seu governo foi
a construção do Panteão da Democracia e da Liberdade, Pira
da Pátria, Museu de Arte Moderna, do Gran-Circo Lar e da
Casa do Cantador estão entre as obras do seu governo. Em
dezembro de 1992 o presidente Itamar Franco nomeou José
Aparecido embaixador em Lisboa, Portugal. Faleceu em
outubro de 2007.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Guy Affonso de Almeida Gonçalvez
(Governador interino várias vezes de 1985 a 1988)

• De formação jornalística, o mineiro Guy Affonso era chefe da Casa Civil do
governo de José Aparecido quando assumiu o governo interino por várias
vezes entre 1985 e 1988.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Joaquim Domingos Roriz
(20/09/1988 a 12/03/1990)
• O goiano Joaquim Roriz é formado em economia e começou a
carreira como empresário até ser eleito vereador por Luziânia, sua
cidade natal, em 1961. Em 1978 foi eleito deputado estadual e em
1982 deputado federal. Em 1986, vice-governador de Goiás na
chapa de Onofre Quinan. Nos anos de 1986, 1987 e 1988 foi
interventor Estadual no município de Goiânia, nomeado
governador biônico do Distrito Federal em novembro de 1988 pelo
então presidente José Sarney. Uma das principais ações de seu
primeiro governo foi a criação da cidade satélite de Samambaia,
reforma de postos de saúde, além de inúmeras obras e serviços de
urbanização.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Joaquim Domingos Roriz
(20/09/1988 a 12/03/1990)
• Assumiu o ministério da Agricultura e Reforma Agrária no
governo Collor por 15 dias, renunciando ao cargo para
disputar o governo do Distrito Federal, de onde saiu
vencedor. Em 2006 é eleito senador da república. É pai
das deputadas Liliane e Jaqueline Roriz.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Wanderley Vallim
(09/03/1990 a 01/01/1991)
• Vice-governador de Joaquim Roriz, o paulista Wanderley
Vallim foi o responsável por inaugurar o acesso à Agrovila
São Sebastião (DF-135), a Rodovia Diogo Machado de
Araújo (DF-140) e o Pavilhão de Feira e Eventos do
Parque da Cidade. Também atuou no ramo da hotelaria.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Joaquim Domingos Roriz
(01/01/1991 a 31/12/1994)
• No seu segundo mandato Joaquim Roriz construiu e
inaugurou o metrô de Brasília trecho ParkShopping à
Samambaia. Também construiu várias unidades de
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
(CAIC), além de implementação do sistema de iluminação
pública e serviços de infraestrutura de água potável e
esgotos sanitários da CAESB.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Benício Tavares da Cunha Mello
(20/09/1993 a 26/09/1993)

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

• Nascido no Rio de Janeiro em abril de 1956, no Rio de
Janeiro, Benício Tavares vive em Brasília desde 1960, ano
de fundação da cidade. Formado em Administração de
Empresas e Técnico Legislativo do Senado Federal desde
a década de 70, começou a vida política quando se
destacou como chefe de gabinete do senador Maurício
Correia, no início da década de 80. Em 1990 conseguiu se
eleger deputado distrital pela primeira vez. De 1993 a
1994 foi presidente da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, período em que exerceu o cargo de governador
interino do Distrito Federal.

Benício Tavares da Cunha Mello
(20/09/1993 a 26/09/1993)
• Paraplégico, vítima de acidente de carro, é engajado na
luta em defesa dos portadores de necessidades especiais.
Em 1975 foi um dos fundadores da Associação dos
Deficientes Físicos de Brasília (ADFB). Como parlamentar,
é autor da maioria da legislação que beneficia portadores
de necessidades especiais no Distrito Federal.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Márcia Kubitschek
(Governadora interina várias vezes de 1991 a 1994)
• Filha de Juscelino Kubitschek, Márcia Kubitschek foi
deputada Constituinte de 1986 e Vice-Governadora
do Distrito Federal entre 1991 a 1994 na chapa de
Joaquim Roriz. Mãe de duas filhas, morreu em
agosto de 2000, aos 56 anos. Na época estava à
frente da vice-presidência da Embratur.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
(01/01/1995 a 31/12/1998)
• Engenheiro mecânico formado pela Universidade
Federal de Pernambuco, o pernambucano Cristovam
Buarque é Doutor em Economia pela Sorbonne, Paris,
em 1973. Entre 1973 a 1979 trabalhou no Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em
Washington e a partir de 1979 passou a lecionar na
Universidade de Brasília. Foi reitor da UnB entre 1985
a 1989 e assumiu o governo do Distrito Federal de
1995 a 1998.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
(01/01/1995 a 31/12/1998)
• Durante o seu governo implantou o Programa BolsaEscola e a 4ª faixa da Ponte Bragueto, Ala Central do
Complexo Aeroportuário de Brasília e Centros de
Ensino. No seu governo também foi institucionalizado
uma iniciativa que ganhou repercussão nacional, o
respeito à faixa de pedestre. Em 2002 foi eleito
senador no Distrito Federal e nomeado ministro da
Educação do governo Lula. Em 2006 foi candidato à
presidência da República pelo PDT. Atualmente ocupa
novamente uma cadeira no senado brasileiro.

Arlete Avelar Sampaio
(Governadora interina várias vezes de 1995 a 1998)
• Nascida em Iagiba (BA), desde 1971 vive em Brasília.
Formada em medicina pela UnB, especializou-se em
saúde pública. Em 1994 foi eleita vice-governadora ao
lado de Cristovam Buarque, onde teve oportunidade
de assumir o governo interino do DF algumas vezes.
Em 2002 foi eleita deputada distrital e durante o
governo de Agnelo Queiróz assumiu a secretaria de
Desenvolvimento Social até janeiro de 2012, quando
retornou à Câmara Legislativa do DF.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Joaquim Domingos Roriz
(01/01/1999 a 31/12/2002)
• Nesse período destaca como medida do seu governo
o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o Na Hora, a
construção e inauguração do balão do Aeroporto,
Viaduto de Samambaia, Viaduto do Balão do Torto e
dos restaurantes comunitários de Samambaia,
Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.
Também inaugurou a Ponte JK e a construção do
Hospital do Paranoá.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Benedito Augusto Domingos
(Governador Interino várias vezes de 1999 a 2002)

• Mineiro de São Sebastião do Paraíso (MG), Benedito
Domingos chegou à capital em 1958 aos 24 anos.
Formado em Direito, foi indicado como
administrador regional de Taguatinga em 1979, se
elegendo deputado federal em 1990. Reeleito em
1994, foi vice-governador de Joaquim Roriz em
1998.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Joaquim Domingos Roriz
(01/01/2003 a 31/03/2006)
• Eleito governador pela quarta vez, Roriz criou nesse
governo o Programa Renda Universitária, deu início
à construção da Biblioteca do Complexo da
República e Museu Nacional, além de ter reformado
e ampliado o Centro de Convenções Ulysses
Guimarães. Também revitalizou o sistema viário do
Pistão Sul.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

José Roberto Arruda
(01/01/2007 a 31/12/2010)
• Mineiro de Itajubá, José Roberto Arruda estudou e
formou em Engenharia, vindo para Brasília aos 21 anos
em 1975 para fazer estágio na Companhia Energética de
Brasília (CEB). Um ano depois, aprovado em concurso
público, assume o cargo de engenheiro da empresa. A
carreira política teve início no governo Aimé Lamaison,
como diretor da Novacap e em seguida da CEB.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

José Roberto Arruda
(01/01/2007 a 31/12/2010)
• No governo de José Aparecido foi Secretário de
Modernização Administrativa e Informática do
Ministério das Minas e Energia. No primeiro governo
Roriz, entre 1988 e 1990, assumiu o Gabinete Civil do
Governo do Distrito Federal. Logo depois assumiu a
Secretaria de Obras do DF construindo a primeira etapa
do Metrô local com 32 quilômetros.

José Roberto Arruda
(01/01/2007 a 31/12/2010)
• De 1995 a 2001 foi eleito senador da república e
deputado federal em 2002. Em 2006 foi eleito
governador do Distrito Federal no primeiro turno. Entre
suas principais ações estão a ampliação do Estádio
Bezerrão, construção de 23 escolas e do Shopping
Popular da Rodoferroviária, além do Hospital de Santa
Maria e quatros viadutos na EPTG.

Paulo Octávio Alves Pereira
(Governador interino várias vezes de 2007 a 2010)
• Nascido em Lavras (MG), o empresário Paulo Octávio é
formado em economia pela Universidade de Brasília
(UnB), atuando no mercado imobiliário desde 1971. A
carreira na política teve início em 1990, quando foi
eleito o deputado federal mais votado daquele pleito
com quase 40 mil votos.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Paulo Octávio Alves Pereira
(Governador interino várias vezes de 2007 a 2010)
• Em 1998 voltou a ser eleito o deputado mais votado
com mais de 72 mil votos. Na Câmara teve importante
papel na luta pelos interesses do Turismo em Brasília.
Bandeira que abraçou e levou para o Senado, em 2002.
É casado com Anna Christina Kubitschek Pereira, neta
do fundador de Brasília Juscelino Kubitschek.

Wilson Lima
(Governador interino entre 23 de fevereiro e 19 de abril)
• Goiano de Ceres, Wilson Ferreira de Lima chegou em
Brasília em 1968, fixando na cidade do Gama, onde se
tornou empresário no ramo de supermercado. A estreia
na política aconteceu em 1990, disputando uma vaga
de deputado distrital pelo Partido do Solidarismo
Libertador. Após outra frustrada tentativa em 1994,
finalmente consegue se eleger em 1998 pelo PSD.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Wilson Lima
(Governador interino entre 23 de fevereiro e 19 de abril)
• Tenta a reeleição em 2002, mas obtém a suplência.
Exerce eventualmente o mandato até 11 de agosto de
2004, quando assume o mandato em definitivo em
razão da cassação do mandato do deputado Carlos
Xavier.

Wilson Lima
(Governador interino entre 23 de fevereiro e 19 de abril)
• Em 2006 é novamente eleito Deputado Distrital, agora
pelo Prona. Em 2010 assume a presidência da Câmara
Legislativa do Distrito Federal. Em 2010, diante da crise
política em que Brasília vivia, assume interinamente o
governo do Distrito Federal.

Rogério Schumann Rosso
(19/04/2010 a 01/01/2011)
• Formado em Direito pelo UniCeub, o carioca Rogério
Rosso é especialista em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas e em Direito Tributário também pelo
Ceub. Trabalhou em empresas como a Caterpillar Inc. e
Mercedes-Benz antes de ser diretor da Fiat em Brasília.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Rogério Schumann Rosso
(19/04/2010 a 01/01/2011)
• Durante o governo de Joaquim Roriz foi secretário de
Desenvolvimento Econômico e também Administrador
Regional de Ceilândia. Foi durante a sua gestão na
cidade satélite que surgiu o Ceilambódromo, com a
transferência do carnaval do Plano Piloto para
Ceilândia. Durante o governo de José Roberto foi
presidente da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal (Codeplan). Em 2006 se candidatou a deputado
federal sem conseguir se eleger.

Agnelo Queiróz
(01/01/2011 a 31/12/2014)
• Formado em medicina pela Universidade Federal da
Bahia, o baiano Agnelo Queiroz mudou para Brasília em
meados dos anos 80, onde deu os primeiros passos na
carreira política atuando como presidente da
Associação Nacional dos Médicos Residentes. Em 1990
se elege deputado distrital e quatro anos depois chega
ao Congresso Nacional como deputado federal, se
reelegendo em dois mandatos seguidos.
Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Agnelo Queiróz
(01/01/2011 a 31/12/2014)

• Durante o governo Lula ocupou o ministério do Esporte,
se licenciando para disputar uma vaga no senado,
perdendo a disputa para Joaquim Roriz. Em outubro de
2007 assume a direção da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Em outubro de 2010 se elege
governador do Distrito Federal.

Agnelo Queiróz
(01/01/2011 a 31/12/2014)

• Entre as medidas do seu governo estão a garantia do
passe livre para os estudantes do Distrito Federal,
beneficiando transporte gratuito para cerca de 165
estudantes. No seu governo foi construído o Estádio
nacional Mané Garrincha.

Rodrigo Rollemberg
(2015-2018)

• Rodrigo Rollemberg é formado em História pela
Universidade de Brasília UnB, iniciando a atividade
política no movimento estudantil, participando
ativamente do processo de reconstrução da UNE. É
filiado ao PSB, seu único partido, desde 1985.

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

Rodrigo Rollemberg
(2015-2018)
• Foi duas vezes deputado distrital (1995 a 1996 e de
1999 a 2002), secretário de Turismo (janeiro de 1996 a
abril de 1998), candidato a governador (2002),
secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e
Tecnologia (2004 a 2006), deputado federal (2007 a
2010) e senador (2011 a 2014). É o atual governador do
Distrito Federal, eleito com 812.036 votos.

Rodrigo Rollemberg
(2015-2018)

• Também assumiu as pastas de Turismo, Lazer e
Juventude, no governo Cristovam e Secretaria de C&T
para Inclusão Social do MCT. É o 18º governador do
Distrito Federal.

Ibaneis Rocha
(2019-Presente 19º Governador de Brasília)

Fonte: https://www.arpdf.df.gov.br/
galeria-de-prefeitos-e-governadores/

• Nascido em Brasília, Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB) é
casado e pais de três filhos. Aos 47 anos, já presidiu a
seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF)
de 2013 a 2015. Foi diretor do conselho federal e corregedorgeral da entidade. Ibaneis é formado em direito pelo Centro
Universitário de Brasília (UniCeub), fez pós-graduação em
Processo do Trabalho e Processo Civil e é mestrando em
Gestão e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em 1990, ele
abriu o próprio escritório e se destacou como advogado de
várias categorias do serviço público. Ibaneis Rocha foi eleito
governador do Distrito Federal em 2018, pelo MDB.

História do DF
Questões

Professor Otoniel Linhares

(SE-DF/CESPE/2014) Julgue o próximo item relativo a aspectos antecedentes
à construção de Brasília.
1. Francisco Adolfo de Varnhagen, um dos precursores da ideia de
interiorização da capital do Brasil, defendeu, em 1877, que uma nova cidade
fosse construída na região em que se situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre
D’Armas.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Julgue o próximo item relativo a aspectos antecedentes
à construção de Brasília.
2. As dimensões e os limites territoriais atuais do Distrito Federal são os
mesmos propostos pelo relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central
chefiada pelo cientista belga Luiz Cruls.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Julgue o próximo item relativo a aspectos antecedentes
à construção de Brasília.
3. Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia
ocupação humana na região do Distrito Federal e do Entorno antes da
formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil
Colônia.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Com relação à transferência da capital brasileira e à
construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
4. Apesar da grande imigração de nordestinos, os trabalhadores oriundos da
região Centro-Oeste, sobretudo do estado de Goiás, predominaram na
construção de Brasília.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Com relação à transferência da capital brasileira e à
construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
5. Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central
incluem o estímulo ao povoamento e ao desenvolvimento das regiões
interioranas do país, em face de a grande maioria da população brasileira
estar concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Com relação à transferência da capital brasileira e à
construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
6. A construção de Brasília era a metassíntese do Plano de Metas do
presidente Juscelino Kubitschek, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento
do país em diversas áreas, como nas de energia, transportes, produção
agrícola, indústria e educação.
( ) Certo

( ) Errado

(SE-DF/CESPE/2014) Com relação à transferência da capital brasileira e à
construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
7. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) foi constituída pelo
governo federal para planejar e executar a construção de Brasília em seus
diversos aspectos.
( ) Certo

( ) Errado

Texto referente as questões 8, 9 e 10.
O programa de governo de JK assumiu integralmente a "linguagem do
desenvolvimento". Mais conhecido como Plano de Metas, o programa era,
essencialmente, econômico. Dividia-se em 30 metas, distribuídas entre os
setores de energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. A
construção de Brasília só foi incorporada ao Plano de Metas durante a
campanha presidencial, mas rapidamente se transformou em uma das
prioridades de Juscelino. Ele situava Brasilia, alias, em lugar de destaque,
considerando-a "a grande meta de integração nacional" ou, ainda, a "metasintese" de sua administração.

(Continuação) Texto referente as questões 8, 9 e 10.
O sucesso de JK na implementação do Plano de Metas ficou
particularmente evidente na condução da "operação Brasília", isto é, na
construção e inauguração da nova capital e do "cruzeiro rodoviário",
composto pelas rodovias Belém/Brasília, Acre/Brasília, Fortaleza/Brasília, Belo
Horizonte/Brasília e Goiânia/Brasília. Embora a literatura critica tenda a
considerar Brasília uma obra faraônica, sem outra maior relevância do que
fazer a propaganda simbólica e ideológica do nacional- desenvolvimentismo,
dificilmente poder-se-á compreender o governo JK sem a consideração da
meta que, segundo a própria avaliação de Juscelino, sintetizava O "espirito” de
sua administração.

(CLDF/CESPE/2005) Tendo o texto como referência e considerando aspectos
históricos e geográficos relativos a Brasília, julgue os próximos itens.
8. O processo de demarcação da área onde seria construída a nova capital
brasileira iniciou-se ainda no século XIX, realizado pela comissão exploradora
liderada por Luís Cruls.
( ) Certo

( ) Errado

(CLDF/CESPE/2005) Tendo o texto como referência e considerando aspectos
históricos e geográficos relativos a Brasília, julgue os próximos itens.
9. O projeto urbanístico vitorioso que se transformaria em Brasília, saído das
pranchetas do mundialmente conhecido e admirado arquiteto Oscar
Niemeyer, contemplava um Plano Piloto e algumas cidades ao seu redor, logo
batizadas popularmente de satélites, que seriam ocupadas por migrantes
oriundos das diversas regiões brasileiras.
( ) Certo

( ) Errado

(CLDF/CESPE/2005) Tendo o texto como referência e considerando aspectos
históricos e geográficos relativos a Brasília, julgue os próximos itens.
10. O desejo de situar a capital no interior do território brasileiro é antigo,
remontando ao período colonial. A ideia foi defendida pelos inconfidentes
mineiros e chegou a ser inscrita na primeira constituição republicana.
( ) Certo

( ) Errado

11. (AGU/IDECAN/2018) A respeito da construção de Brasília, analise as
afirmativas a seguir:
I. Seu projeto urbanístico foi resultado de um concurso promovido por
Juscelino Kubitschek em 1956.
II. O projeto é do arquiteto Lúcio Costa, que chamou Oscar Niemeyer e Burle
Marx, respectivamente, para o projeto dos prédios e dos jardins.
III. O projeto do Plano Piloto propunha dois eixos que se cruzariam, um para
as obras públicas e outro para as residências.

11. (AGU/IDECAN/2018) Assinale:
a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

12. (CLDF/FCC/2018) No século XIX, um dos defensores mais ardorosos da
ideia de transferir a capital do Brasil para o interior foi o historiador
Francisco Adolfo de Vernhagen. Tendo sugerido a área que ficava entre as
lagoas Formosa, Feia e Mestre de Armas, apontava as razões que
justificavam sua proposta: maior integração entre as Cortes e as Províncias;
posição estratégica, distante do mar e das investidas de esquadras inimigas;
e
a) a perspectiva de exploração de novos minérios.
b) o impulso à criação de gado bovino, graças à presença de grandes
pastagens.
c) a qualidade do solo para a cultura de plantas oleaginosas.
d) a salubridade da região, com clima capaz de atrair colonos estrangeiros.
e) a presença de indígenas de índole pacífica.

13. (CLDF/FCC/2018) Entre os paralelos 15º e 20º havia um leito muito
extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz
disse repetidamente: "Quando escavarem as minas escondidas no meio
destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde
jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível..."
Tais palavras, que prenunciam a instalação da nova capital brasileira no
Planalto Central, foram proferidas por:
a) Hipólito José da Costa.
b) José Bonifácio de Andrada e Silva.
c) Luís Cruls.
d) Dom Bosco.
e) Francisco Adolfo de Varnhagen.

14. (CLDF/FCC/2018) A seca de 1958 no Nordeste determinou a vinda de
milhares de trabalhadores para a região de Brasília. Muitos desses
nordestinos foram abrigados em Taguatinga, onde passaram a ser chamados,
de modo pejorativo, pelo mesmo termo usado na época da escravidão para
designar os pobres que praticavam agricultura itinerante no interior do
Brasil:
a) retirantes.
b) calangos.
c) candangos.
d) cabeças-chatas.
e) biriguis.

15. (SES-DF/IADES/2018) Em 1946, com a Revisão Constitucional, a mudança
da capital do País para o Planalto Central foi incluída nas disposições
transitórias da Constituição. Assim, em novembro do mesmo ano, o
presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou a Comissão de Estudos para a
Localização da Nova Capital do Brasil.
Disponível em: <www.memoria.ibge.gov.br> . Acesso em: 20 abr. 2018, com adaptações.

Considerando que o texto apresentado se refere a um importante momento
para a criação da Nova Capital, é correto afirmar que a mencionada
comissão denominava-se:
d) Polli Coelho.
a) Missão Cruls.
e) Planalto Central.
b) Nova Capital.
c) Gaspar Dutra.

16. (IDECAN/2016) Sobre a proposta de construção de uma cidade planejada
no centro-oeste brasileiro (Brasília), analise as afirmativas seguir.
I. Levar o progresso para o interior.
II. Criar uma cidade mais adequada às necessidades do poder.
III. Servir de referência para uma maior integração nacional.
IV. Afastar o poder central da turba, das manifestações populares.
São justificativas para a construção de Brasília as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) II e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

17. (SEPLAG-DF/FUNVERSA/2011) A ideia de transferência da capital
brasileira para o interior do Brasil era antiga, remontando ao período
colonial. Com a República, a tese foi recepcionada pela própria Constituição
de 1891. Em fins do século XIX, missão científica exploratória demarcou a
área onde seria edificada a nova sede político-administrativa do país.
Transformada em metassíntese por JK, Brasília foi construída em tempo
recorde e inaugurada em 21 de abril de 1960. Relativamente a aspectos da
geografia física e humana do atual Distrito Federal, assinale a alternativa
correta.

17. (SEPLAG-DF/FUNVERSA/2011)
a) Na composição do produto interno bruto (PIB) do Distrito Federal, o setor
de serviços é majoritário.
b) O crescimento populacional do Distrito Federal é baixo quando comparado
com o do Sudeste e o do Norte do país.
c) Decisão estratégica da União impede que o Distrito Federal desenvolva seu
polo de informática.
d) Diferentemente do ocorrido nos primeiros anos após a inauguração, hoje
Brasília recebe poucos imigrantes.
e) Por causa do entorno e das cidades-satélites, o Distrito Federal tem baixo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

18. (SES-DF/IADES/2018) O Museu Vivo da Memória Candanga, instalado
próximo ao Núcleo Bandeirante, em ambiente que outrora foi o Hospital
Juscelino Kubitschek de Oliveira (HJKO)
a) é também conhecido por ter sido a primeira residência oficial do Presidente
Juscelino Kubitschek (JK) no Distrito Federal. O projeto museográfico procura
retomar as referências de época, preservando-se alguns objetos e o mobiliário
original.
b) narra a história de Brasília desde os primórdios de sua construção até a sua
inauguração em 1960 e é composto por edificações históricas, peças, objetos
e fotos da época da construção da nova capital.
c) é o museu mais antigo da capital. Ele foi inaugurado no mesmo dia da
inauguração de Brasília e integra o Conjunto Cultural Três Poderes. Em uma de
suas fachadas, pode-se apreciar uma escultura da cabeça de JK, que se
destaca das linhas retas do conjunto.

18. (SES-DF/IADES/2018)
d) conta com um teatro de arena e vários cômodos que eram utilizados por
cantores populares que passavam por Brasília em visitas ou temporadas para
trabalhos. Também chamado de Casa do Cantador, ele promove uma ampla
programação cultural e oficinas de repente e cordel.
e) compartilha o espaço com o complexo arquitetônico do Espaço Cultural 508
Sul. Entre os espaços lá existentes e destinados à cultura, destacam-se o
Teatro Galpão, o Teatro de Bolso, a Musiteca e Estúdio de Som e o Galpão das
Artes.

19. (METRÔ-DF/IADES/2014) Como parte das obras de infraestrutura
necessárias à construção de Brasília, a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (Novacap) abriu, no fim de 1956, as principais avenidas do Núcleo
Bandeirante. Por outro lado, nas proximidades do que se chama, na
atualidade, de RA VII, com mais de meio século de história, tem-se a
Candangolândia RA XIX. Essa região surgiu do acampamento para
funcionários e familiares da Novacap, em 1956 e foi moradia dos primeiros
habitantes da capital, que chegavam de todas as partes do País,
principalmente do nordeste brasileiro, em busca de emprego e de um futuro
melhor para seus familiares.

19. (METRÔ-DF/IADES/2014) Em relação ao assunto apresentado no texto,
assinale a alternativa que indica como eram historicamente conhecidas,
respectivamente, as referidas Regiões Administrativas do Núcleo
Bandeirante e da Candangolândia.
a) Vila Planalto e Vila Operária.
b) Invasão do IAPI e Cidade Livre.
c) Sacolândia e Vila Telebrasília.
d) Vila Tenório e Vila dos Candangos.
e) Cidade Livre e Lonalândia.

20. (IPAJM/CESPE/2010) Acerca da cidade de Brasília, inaugurada há 50
anos, assinale a opção correta.
a) Seu plano urbanístico foi elaborado por Oscar Niemeyer.
b) Sua construção foi iniciada no segundo governo de Getúlio Vargas e
concluída pelo presidente Juscelino Kubitschek.
c) A transferência da capital do país para o planalto central do país já estava
prevista na Constituição de 1891.
d) Sua construção sofreu oposição por parte dos militares, preocupados com
sua vulnerabilidade estratégica.
e) Símbolo de modernidade e do otimismo com relação ao futuro do país, sua
construção recebeu apoio consensual no Congresso Nacional.

21. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Assinale a alternativa
incorreta sobre fatos históricos que antecederam o evento e contribuíram
para a transferência da capital federal para o interior do país.
a) Em 1893, mapa do Brasil oficial mostra, no planalto de Goiás, pela primeira
vez, um retângulo com a inscrição Futuro Distrito Federal.
b)Na primeira Constituição da República, em 1891, havia menção sobre área
no planalto central para estabelecimento da futura capital federal.
c) Na constituição de 1937, “O Brasil é um Estado federal, constituído pela
união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
d) A primeira desapropriação de terras para criação do Distrito Federal
ocorreu em 1955, na antiga Fazenda Bananal, entre os rios Torto e Bananal,
onde hoje situa-se Brasília..

21.
e) Em 1956, foi inaugurada a residência provisória para o presidente da
República, Juscelino Kubitschek. O nome sugerido foi Catetinho, uma
referência ao Palácio do Catete, sede do Poder Executivo, no Rio de Janeiro.

22. (2020) Acerca da cidade de Brasília, inaugurada há 60 anos, julgue o
item.
A transferência da capital do país para o planalto central do país já estava
prevista na Constituição de 1891.

( ) Certo

( ) Errado

23. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Julgue o item em certo ou
errado sobre fatos históricos que antecederam o evento e contribuíram para
a transferência da capital federal para o interior do país.
A Constituição de 1934 determinou que a capital fosse construída num
"ponto central do Brasil", mas não aquele escolhido pela Missão Cruls.
( ) Certo

( ) Errado

24. Sobre a história de Brasília, julgue o item abaixo:
Brasília é uma exceção no cenário urbano brasileiro. Cidade planejada, foi
construída para ser a capital do país e, graças a medidas adotadas para
protegê-la, cresce ordenadamente, sem gerar o aparecimento de uma
periferia desprovida dos necessários equipamentos urbanos.
( ) Certo

( ) Errado

25. (CODHAB-DF/QUADRIX/2018) Historicamente, o Brasil foi povoado,
desde o início da colonização, a partir da região litorânea. A rigor, foi a partir
de meados do século XX que políticas públicas foram lançadas com o
objetivo de ocupar extensas áreas do território nacional com população
rarefeita, como seria o caso do Centro‐Oeste. É nessa perspectiva que se
entende, por exemplo, a decisão de se transferir a capital da República para
o Planalto Central do País. A criação da Região Integrada de
Desenvolvimento (Ride) do Distrito Federal e Entorno inscreve‐se nesse
esforço de interiorização do desenvolvimento nacional, tendo Brasília como
polo desse processo.

25. (CODHAB-DF/QUADRIX/2018) A partir dessas considerações gerais e
iniciais, julgue o item subsequentes.
Uma importante justificativa para a construção de Brasília foi ampliar a
ocupação populacional no interior do País.

( ) Certo

( ) Errado

