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Apresentação

Comandante da Marinha

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior

Comandante de Operações Navais

Almirante de Esquadra Alipio Jorge Rodrigues da Silva

Comandante do 7ºDistrito Naval

Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz

Comandante do GptFNB

Capitão de Mar e Guerra (FN) Vannei de Almeida Silva Junior

Imediato 

Capitão de Fragata (FN) Rafael Pereira Moutinho

Suboficial-Mor 

Suboficial FN-IF João Elder Fontes Medeiros

Assessor de Gestão Estratégica

Capitão de Corveta (IM) Igor dos Santos Campos

- 3 de 36 -



Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
“Defensores da Região Capital”

Endereço:
Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN) Via L4 Norte, Trecho 2, Lote 1. 
CEP: 70800-120 - Brasília-DF

E-mail:
gptfnb.ouvidoria@marinha.mil.br

Site externo:
www.marinha.mil.br/gptfnb
www.marinha.mil.br/com7dn

Horário de expediente:
Segunda a sexta-feira, das 8h20 às 16h20.

Principais telefones:
DDI:……………………………………………………………………………………………..(+55)
DDD:……………………………………………………………………………………………...(61)
Sala de Estado:…………………………………………………………….…..……….3521-1248
Oficial de Serviço:……………………………………………………………………..99271-5791
Secretaria do Comando:……………………………………………………………….3521-5984
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1. FILOSOFIA DE COMANDO

● Todo  Fuzileiro  Naval  é  um  combatente!  Todos  os  FN  precisamos  ser  bons
atiradores, ter boa higidez física, saber se orientar e prestar os primeiros socorros.

● São situações inadmissíveis para um Fuzileiro Naval:
• Faltar – ou não cumprir horário – a serviço ou a representação.
• Atentar contra a Hierarquia ou a Disciplina, nossa base institucional.
• Deixar de cumprir prontamente ordem recebida.
• Acobertar falhas, mentir ou omitir fatos/informações.
• Desrespeitar as Tradições Navais, os superiores, pares ou subordinados.
• Utilizar de celulares e similares durante o serviço.
• Ter o uniforme em desalinho ou em desacordo com o RUMB.
• Obter vantagem, de forma ilícita sob qualquer pretexto.

● Lealdade  é  atributo  básico  de  todo  militar.  Não  admite  concessões  ou
interpretações.

● A motivação primordial de todo militar repousa na trilogia: Dever-Honra-Pátria.
● Os esforços para execução dos exercícios militares; da segurança das instalações

e das cerimônias cívico-militares devem estar bem equilibrados.
● Segurança, gestão e limpeza é responsabilidade de todos.
● TFM não é opcional, faz parte da Rotina.
● Ter controle efetivo do material e pessoal sob sua responsabilidade.
● Agir  com  Honra,  Competência,  Determinação  e  Profissionalismo  em  qualquer

atividade.
● Principal responsável pela carreira é o próprio militar.
● Todos os militares devem saber o propósito da tarefa que executam.
● A Divisão de Serviço deve esmerar-se para manter a segurança e a ordem na OM,

cumprir a rotina e bem representar o GptFNB externamente.
● Todas as  viaturas  e  destacamentos devem ser  inspecionados antes  de sair.  O

contramestre  deverá  verificar  a  apresentação,  a  documentação  e  os  itens  de
segurança.

● As guardas externas deverão ter atitude militar impecável.
● O  bom  Fuzileiro  Naval  prima  pelo  seu  aprimoramento  profissional  e  de  seus

subordinados.
● Todos  os  Comandantes  são  responsáveis  pelo  aprestamento  de  seus

subordinados.
● O bom ambiente a bordo é fundamental no cumprimento da missão.
● Transformar nosso Grupamento em uma OM sustentável.
● É dever dos Oficiais e Graduados servir de exemplo para os mais modernos.

Orgulhem-se de ser Fuzileiros Navais! Sejam felizes!
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2. VISTA AÉREA DO GptFNB
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2.1 Legendas

Portão A – Entrada principal do GptFNB;
Portão B – Entrada alternativa em dias de cerimônia;
A – Prédio Alfa (Estado-Maior);
B – Prédio Bravo (Alojamentos);
C – Prédio Charlie (Salão VIP, Rancho de Praças, Intendência e alojamento de trânsito);
1 – Estacionamento de Oficiais;
2 – Estacionamento de Suboficiais e Primeiros-Sargentos;
3 – Estacionamento de Viaturas administrativas;
4 – Estacionamento de Cabos e Soldados;
5 – Estacionamento de Segundos-Sargentos e Terceiros-Sargentos;
6 – Prédio do PROFESP;
7 – Área da Academia / Churrasqueira do GptFNB;
8 – Academia ao ar livre;
9 – Quadra de vôlei de areia;
10 – Área restrita à Capitania Fluvial de Brasília;
11 – Piscina;
12 – Quadra de futsal;
13 – Quadra de Tênis;
14 – Quadra de futebol de campo;
15 – Campo;
16 – Caixa d’água do GptFNB / Torre de escalada; e
17 – Canil.
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3. PRINCIPAIS HORÁRIOS DE ROTINA NORMAL DO GptFNB

HORA EVENTO

7:20 Racho Geral (Café da manhã)

8:00 Cerimonial à Bandeira

8:20 Volta ao Rancho Geral/ Limite de regresso para licenciados

8:25 Reunir Geral para o TFM / Verificação de presença 

8:30 Início do TFM

9:45 Volta ao TFM

10:10 Trancar alojamento

10:20 Divisão que entra e sai de serviço formar

11:00 Parada

11:30 Rancho para SO e 1ºSG

11:45 Racho de 2ºSG e 3ºSG

12:15 Rancho para CB e SD

13:00 Volta ao Rancho Geral / Volta a recreação

13:15 Início do segundo tempo de expediente

16:10 Volta ao segundo tempo de expediente

16:20 Licenciados formar e avançar

18:00 Rancho Geral (Jantar)

18:45 Volta ao Rancho Geral

19:15 Revista do Recolher

20:10 Ceia

22:00 Silêncio
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4. LOCALIZAÇÃO E ÁREAS DE ACESSO 

Portão A
Todos os militares e visitantes que chegam a bordo do GptFNB deverão entrar por

este acesso e passarão por uma identificação inicial. É necessário apresentar documento
de  identidade,  estando  a  pé  ou  dentro  de  viatura.  Logo  após  a  identificação,  os
militares/visitantes serão encaminhados para a Sala de Estado, a fim de se apresentarem
ao Contramestre e/ou ao Oficial de Serviço.

Sala de Estado
Localizada no Prédio B, de frente para o Prédio A, está sob os cuidados do Oficial

de Serviço e do Contramestre. Os militares e visitantes que chegam à OM deverão se
apresentar ao Oficial de Serviço, os quais serão identificados e encaminhados para os
setores de destino.

Suboficial-Mor
Atualmente, o Suboficial-Mor do GptFNB é o SO-FN-IF Elder.  O SO-Mor tem a

missão de atuar como um elo entre a Guarnição e o Comando, como difusor da Filosofia
de Comando, da voga do Comandante e da Gestão Estratégica da OM.

As Praças que embarcarem na OM deverão se apresentar ao Suboficial-Mor assim
que possível, a fim de serem recepcionados. A sala do Suboficial-Mor está localizada no
Prédio C, logo atrás da Palanque de Cerimônias do GptFNB.

Rancho de Praças
O local de refeição destinado às Praças e visitantes equiparados está localizado no

Prédio C. 
A fim de evitar  aglomeração no maior  período de frequentadores ao rancho,  o

horário de almoço foi organizado por graus hierárquicos. As mesas deverão comportar no
máximo quatro militares por refeição. Ao adentrar ao Rancho, os militares e visitantes
serão identificados pelo Auxiliar de Rancho e serão dirigidos às pias para realizarem a
higienização das mãos. É importante que todos usem máscaras enquanto servirem seus
alimentos.

Praça D’Armas
Local de refeição e de recreio destinado aos Oficiais e visitantes equiparados. Está

localizado no Prédio A, ao final do corredor. 

Câmara do Comandante, Camarotes e Alojamentos
A Câmara do Comandante é o local destinado ao Comandante do GptFNB e aos

Oficiais de igual ou maior precedência que necessitam organizar seus pertences pessoais
ou pernoitar. Ela fica localizada no Prédio A e possui um a Copa de apoio e um Salão de
refeições.

Os  Camarotes  são  salas  de  apoio  destinados  aos  Oficiais  e  Suboficiais.  No
GptFNB, os Camarotes dos Oficiais estão localizados no prédio A. Além dos Camarotes
para Oficiais do sexo masculino, também há disponível  um camarote para Oficiais do
sexo feminino. Já os Camarotes do Suboficiais estão fixados no Prédio B. 

Os alojamentos são destinados aos Sargentos, Cabos e Soldados. Os alojamentos
de Sargentos do sexo masculino está organizado por graus hierárquicos, e também estão
localizados no Prédio B. Existe apenas um alojamento para militares do sexo feminino. Na
mesma área também existe o Salão de Recreio.
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Os alojamentos de cabos e soldados estão localizados no mesmo prédio, mas
na outra extremidade. Neste local também encontram-se as áreas de dormitório, lazer,
estudo e de TV.

Seção de Transportes do GptFNB
 O  GptFNB  possui  em  sua  garagem  viaturas  operativas  do  tipo  caminhão

mercedez-bens atego, tipo jeep Agrale MARRUÁ e reboques diversos. Possui também
veículos  leves  e  ônibus  destinados  ao  transporte  de  pessoal,  além  de  ambulância
equipada e viatura Frontier com cabine para transporte de presos. Os pedidos de viaturas
deverão ser realizadas até 24h antes do evento a ser solicitado, mediante autorização do
Oficial de Logística e agendamento com o despachante. Ela está localizada no prédio D.

Lavanderia
O GptFNB possui uma sala de lavanderia com máquinas de lavar e secar. Os

militares que necessitarem pernoitar a bordo podem cautelar um kit de roupa de cama e
trocá-la  por  roupas limpas durante  o  expediente.  O kit  contempla  travesseiro,  fronha,
lençol verde, cobre leito, colcha branca e cobertor.

A lavanderia está localizada no prédio  C, embaixo do Rancho, e fica aberta no
horário de expediente, após o TFM.

Barbearia
Localizada no prédio C, abaixo do Rancho das praças, a Barbearia funciona de

segunda  a  quinta-feira,  no  período  de  10:20h  às  11:45h  e  de  13:15h  às  18h.  O
atendimento  funciona  por  ordem  de  chegada,  respeitando  o  dia  para  cada  ciclo
hierárquico:

Oficiais e suboficiais: qualquer dia da semana;
Sargentos: terça e quinta-feira; e

Cabos e soldados: segunda e quarta-feira.

Nas sextas-feiras o serviço é disponibilizado para toda a tripulação, de 10:20h às
11:45h e de 13:15h às  16h.  A fila  de  espera não deve ultrapassar  dois  militares  por
barbeiro dentro da sala.

Paiol de Material de Representação:
Localizada no prédio B, abaixo do alojamento de cabos e soldados, de frente para

o  pelotis,  o  Paiol  de  Material  de  Equipagem  concentra  peças  de  uniformes  de
representação, cintos e coldres brancos, luvas e cadarços brancos, uniforme garança e
uniforme  histórico  ‘1808’.  Os  militares  podem  cautelar  estes  itens  para  utilização.  A
cautela deve ser renovada anualmente.

Seção de Material de Equipagem Operativa
Localizada  no  prédio  C,  esta  seção  reúne  materiais  utilizados  em  exercícios

militares, como mochilas, panelas, canecas, talheres, cintos e coldres verdes, bússolas,
dentre outros artigos. Os materiais podem ser cautelados pelos militares, devendo ser
entregues após a missão.

Paiol de Armamento
Os militares de serviço poderão solicitar a cautela do seu armamento no Paiol de

Armamento, localizado no prédio B.
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Seção de Saúde
A  Seção  de  Saúde  está  localizada  no  Prédio  C,  logo  abaixo  do  Rancho.

Atualmente possui atendimento clínico e odontológico para os militares de bordo durante
o expediente. Os atendimentos ocorrem nos seguintes horários:

Clínico Odontológico 

Segunda a sexta-feira: manhã e tarde
(exceto quinta-feira)

Terça a quinta-feira: manhã e tarde;
sexta-feira: manhã.

No entanto, os atendimentos odontológicos estarão suspensos enquanto perdurar
a  pandemia  do  novo  coronavírus,  respeitando  as  recomendações  transmitidas  pelos
Órgãos de Saúde.

Após o expediente, o GptFNB dispõe de um enfermeiro de serviço que realiza
atendimento básico aos militares de serviço e militares detidos. Casos de emergências
são encaminhados ao Hospital Naval de Brasília (HNBra).

Sala de Briefing
Localizado no prédio A, no andar superior. Trata-se de uma sala de reuniões e

palestras e está equipada com projetor  multimídia.  A sala comporta 22 assentos.  Em
função da pandemia no novo Coronavírus,  o número de assentos disponíveis  poderá
diminuir, a fim de manter o distanciamento social previsto pelos Órgãos de Saúde.

Bailéu
O GptFNB é a Organização Militar prisional da jurisdição do Com7ºDN. Militares

detidos, presos de comando e presos de justiça são direcionados à área do bailéu, área
dos alojamentos ou camarotes, conforme o seu círculo hierárquico ou tipo de reclusão.
Eles ficam sob supervisão e controle do Oficial de Serviço. O Bailéu está localizado no
prédio B.

Núcleo de Assistência Social (NAS)
Trata-se de uma praça do GptFNB que atua como elemento de ligação com o N-

SAIPM do Comando do 7º Distrito Naval.  Sua função é divulgar para a tripulação do
GptFNB os projetos sociais e palestras promovidas pelo Núcleo, como também, reunir os
casos  de  militares  que  precisem  de  assistência  psicológica,  social  ou  jurídica  e
encaminhá-los para atendimento.

- 12 de 36 -



5. ATIVIDADES DE LAZER
Sala de Musculação

Localizada de frente para o Lago Paranoá, está situada ao lado da churrasqueira
do GptFNB. Fica aberta para uso nos seguintes horários:

De segunda à sexta-feira: das 7h:30min às 9h:30min; das 12h às 13h:15min; das
18h às 21h.

Rotina de domingo: das 8h às 11h; das 14h às 18h.
Para frequentarem o local,  os militares devem fazer  uso do uniforme de TFM,

estarem aptos na inspeção de saúde e portar toalhas para higienização. 

Academia ao ar livre
Localizada ao lado da Academia, em frente ao Lago, pode ser utilizada durante o

TFM, instrução das Companhias ou após o expediente. Possui placas com sugestões de
exercícios a serem empregados nos aparelhos.

Quadra de vôlei de praia
Localiza-se ao lado da academia ao ar livre e em frente ao estacionamento de

Suboficiais e Sargentos. Possui marcação, rede e areia na quadra. Os militares podem
utilizá-la durante o TFM, no horário da recreação ou após o expediente.

Quadras de futsal, de tênis e campo de futebol 
Localizados em frente  ao  Lago  Paranoá,  próximo à  caixa  d’água do GptFNB,

estão  disponíveis  durante  o  TFM  ou  após  o  expediente.  Bolas  e  redes  são
disponibilizadas mediante a autorização do Oficial de Esportes.

Piscina:
Localizada de frente para o Lago, a piscina está aberta de segunda a sexta-feira

para  a  tripulação  no  período  do  TFM,  e  também,  após  o  expediente  mediante  a
autorização do Oficial de Serviço e acompanhado. 

Salão de Recreio para Cabos e Soldados:
Localizado no prédio B, ao lado do Alojamento de Cabos e Soldados, o Salão de

Recreio compreende sala exclusiva com televisão e serviço de canais por assinatura,
salas de estudo individuais, biblioteca e mesa de sinuca.

Salão de Recreio para Suboficiais e Sargentos:
Localizado no prédio B, ao lado do alojamento de Suboficiais e Sargentos, o salão

de recreio compreende televisão e serviço de canais por assinatura, mesa de sinuca,
geladeira, micro-ondas, torradeira elétrica, mesas para leitura e tabuleiro de xadrez.

Praça D’Armas
Localizada  no  prédio  A,  a  Praça  D’Armas  é  o  espaço  de  lazer  de  Oficiais  e

convidados  equiparados.  Compreende  televisão  e  serviço  de  canais  por  assinatura,
mesas para refeição diária, micro-ondas e cozinha própria para o preparo das refeições
diárias. 

Salão Nobre 
Localizada no andar  superior  do  prédio  A,  trata-se  de uma área  de  refeições

reservada ao Comandante do GptFNB e recepção de visitantes convidados. Compreende
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mesa para refeição, televisão com assinatura de canais por assinatura, sofás e copa
para a preparação das refeições.

6. ESCALAS DE SERVIÇO
O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília executa escalas de serviço internas

e externas. Os serviços de guarda e segurança compreendem os seguintes postos:

• Oficial de Serviço do GptFNB: Oficiais
• Auxiliar do Oficial de Serviço: Suboficiais
• Conferente: Suboficiais e Primeiros-Sargentos
• Conferente de rancho: Sargentos
• Contramestre: Primeiros e Segundos-Sargentos
• Serviço de Polícia: Sargentos
• Cabo de Dia e Cabo da Guarda: Cabos
• Vigias de alojamento: Soldados
• Postos de Vigia nas áreas limítrofes do GptFNB: Soldados
• Guarda das instalações do MRE: Sargentos, Cabos e Soldados
• Guarda da Península: Cabos e Soldados
• Guarda do Ministério da Defesa: Sargentos e Soldados
• Serviço de academia: Soldados
• Cinófilo: Soldados
• Barbearia: praças com habilidade para barbearia
• Auxiliares de Rancho e Praça D’Armas: Cabos e Soldados destes setores
• Motorista B e D: Cabos e Soldados habilitados da Seção de Transportes
• Enfermeiro de serviço: Sargentos (EF)
• Operador da SECOM: Sargentos e Cabos do setor
• Centro de Mensagem: Sargentos (CN) do setor
• Paioleiros: Cabos 
• Operador da bomba de combustível: Soldados e Cabos 
• OI de Serviço: Cabos e Soldados especializados da Prefeitura

- 14 de 36 -



7. PNR EM BRASÍLIA

O Com7ºDN exerce, por delegação de competência, a administração patrimonial, a
fiscalização e o controle dos PNR em sua área de jurisdição.

O documento que versa sobre as normas dos PNR em Brasília é a NORDINAVBRA
Nº 01.6-02, que está disponível no site do Com7ºDN, na aba Publicações.

Basicamente, os PNR são classificados quanto à natureza, ao tipo e à categoria,
de acordo com a referência A da NORDINAVBRA (Ver link de acesso).

http://www.com7dn.mb/sites/default/arquivos/nordnavbra/NORDINAVBRA-NR-016-02.pdf

Segue abaixo, um pequeno extrato da  NORDINAVBRA Nº 01.6-02:

CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS
 As condições para habilitação à ocupação de PNR são as seguintes:

a) Para todos os militares:
I) encontrar-se em Serviço Ativo;
II) pertencer ao efetivo de OM localizada na área de jurisdição do Com7ºDN ou ter sido
designado para  servir  na  Presidência,  Vice-Presidência  da  República  ou  outro  Órgão
público que não disponha de PNR;
III) não estar ocupando PNR sob responsabilidade de outro Órgão Público; 
IV) não estar prestando o Serviço Militar Inicial;
V)  não ser Oficial ou Praça da Reserva não Remunerada (RM2); 
VI) não estar sob contrato de Tarefa por Tempo Certo (TTC); e
VII) não estar lotado em Órgão Público que disponha de PNR.

b) Para os Oficiais: 
Pertencer a um dos Quadros ou Corpos.

c) Para os Suboficiais e os Sargentos:
Pertencer ao Quadro de Suboficiais e Sargentos. 

d) Para os Cabos:
Ter adquirido estabilidade. Excepcionalmente, havendo disponibilidade de PNR, os CB de
carreira sem estabilidade, que tenham dependentes legalmente instituídos e que estejam
morando sob o mesmo teto, servindo em OM subordinadas ou apoiadas pelo Com7ºDN,
poderão requerer habilitação ao Comandante do 7º Distrito Naval.

INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A PNR
 Ao ser designado ou movimentado para OM da área de jurisdição do Comando do

7º Distrito Naval, obedecidas as condições de habilitação do inciso 4, o militar deverá
participar  ao  Com7ºDN  a  sua  intenção  em  ocupar  PNR,  conforme  o  modelo  de
mensagem de solicitação de inscrição em lista de espera de PNR (anexo D).

No caso de indisponibilidade, o militar será inscrito em lista de espera de PNR,
relativa ao tipo e categoria em que se enquadra. 

A data-hora da mensagem de solicitação de PNR definirá a posição na lista de
espera,  caso  haja  mais  de  um  militar  solicitante  em  uma  mesma  mensagem  será
observado a ordem hierárquica entre os militares para estabelecimento da posição.
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Consulta da posição em lista de espera de PNR
A consulta  da  posição  em lista  de  espera  poderá  ser  realizada  das  seguintes

formas:
a) na página da intranet do Com7ºDN; e
b) pessoalmente na Divisão de Controle de PNR ou pelo telefone (61) 3429-1969/Retelma
8910-1969, as terças e quintas-feiras de 14h às 16:30h.

PNR DE USO COMPARTILHADO
São PNR destinados a oficiais e praças de carreira, de CB a CF, para ocupação de

forma compartilhada por mais de um militar, sem dependentes, do mesmo sexo e mesmo
círculo hierárquico, desde que preencham requisitos para habilitação conforme inciso 4
desta norma.

Para utilização de PNR compartilhado o permissionário ficará comprometido com
as seguintes especificações:
a)  Após  ocupação  aceitar  ser  remanejados  para  outro  PNR,  sem  prejuízo  para  a
administração  naval,  visando  recompletamento  de  outros  PNR  compartilhados  ou
ocupação por parte de militares com dependentes legalmente instituídos;
b) a titularidade das contas de energia e água, ficará sempre a cargo do 1º militar  a
ocupar  o PNR. Cessado o direito  de  uso do imóvel  do titular  das contas e restando
permissionários no PNR compartilhado, a obrigação de religá-las recairá sobre o mais
antigo; 
c) assinatura do Termo de Compromisso para Desocupação de PNR (anexo C),e
d) estrita observância do inciso 15.2 e 19 desta norma.

RELAÇÃO DE PNR DA MB NO DISTRITO FEDERAL
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8. APARTAMENTOS DE TRÂNSITO

A norma que versa sobre as diretrizes do uso dos apartamentos de Trânsito é a
NORDINAVBRA Nº 01.6-01, disponível no site do Com7ºDN, na aba Publicações.

Segue o link para pesquisa: http://www.com7dn.mb/nordnavbra
Abaixo, segue um pequeno extrato da  NORDINAVBRA Nº 01.6-01:

FINALIDADE E PRIORIDADE
Os Apartamentos de Trânsito visam atender aos Oficiais e às Praças da Marinha

do Brasil (MB) transferidas para área do Com7ºDN e que estejam no período de trânsito,
a serviço ou por motivo particular, caso haja disponibilidade de vagas.

Prioridade, aos militares, na concessão de reservas
a)  em  trânsito,  acompanhados  ou  desacompanhados  dos  dependentes,  que  estejam
aguardando o recebimento de Próprio Nacional Residencial (PNR) já designado;
b) acompanhados ou desacompanhados dos dependentes, que estejam a serviço; e
c) acompanhados ou desacompanhados dos dependentes, que desejam hospedagem por
motivo particular.

São considerados dependentes aqueles definidos nos parágrafos 2º e 3º, do item IV, do
art. 50 da Lei nº 6.880/1980.

ACOMODAÇÕES E SERVIÇOS
a) oficiais Generais – um apartamento localizado na SQS 113, Bloco “G”;
b) oficiais - um apartamento localizado na rua 35 Norte, Lote 7, Bloco I, Águas Claras -
DF; e
c)  praças -  doze apartamentos  localizados na rua 25 Norte,  lote  12,  Bloco C,  Águas
Claras – DF.

 O Com7ºDN disponibilizará apartamento tipo Familiar aos Oficiais e às Praças que
estiverem em trânsito  ou  a serviço na cidade de Brasília,  ou por  motivo  particular,  e
apartamento  tipo  compartilhado  para  Praças,  destinado  ao  uso  por  até  3  militares
desacompanhados de dependentes.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA
A permanência máxima, dos militares,  nos apartamentos, será até o recebimento

do  PNR,  ou  quando  cessar  a  necessidade  do  militar  que  estiver  a  serviço.  Caso  a
ocupação do imóvel, seja por motivo particular, o tempo máximo de permanência será de
10 dias.

Os prazos acima só poderão ser prorrogados, para Oficiais com a autorização do
Comandante  do  7º  Distrito  Naval.  Para  Praças,  se  houver  autorização  do  Chefe  do
Departamento de Administração de PNR da SPI, com a devida solicitação do ocupante,
por meio de telefone – 3429-1545 ou retelma 8910-1545.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA
As reservas deverão ser  solicitadas para  Oficiais  Generais,  por  contato  com o

Gabinete do Comandante do 7º Distrito Naval. Para Oficiais e Praças por mensagem ou
por e telefone – 3429-1545 ou retelma 8910-1545.

As  solicitações  de  reservas  para  Oficiais  e  Praças,  deverão  dar  entrada  no
Com7ºDN com antecedência mínima de cinco dias úteis em relação ao dia de início do
período da ocupação.
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Após  receber  o  pedido  de  reserva  o  responsável  pelo  controle  na  SPI
informará  ao solicitante  se  a  reserva  foi  confirmada ou se  não há disponibilidade de
quartos  ou  apartamentos  para  o  período  desejado.  A reserva  poderá,  também,  ser
confirmada, por telefone, junto ao Chefe do Departamento de Administração de PNR da
SPI, no horário de 9h às 16h, nos dias de Rotina Normal.

Em  hipótese  alguma  será  permitida  a  ocupação  por  dependentes
desacompanhados dos militares.
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9. DADOS GERAIS SOBRE BRASÍLIA

Inauguração: 21 de abril de 1960
Localização: Localizado no Planalto Central Brasileiro, o Distrito Federal é o divisor
das  3  mais  importantes  bacias  hidrográficas  brasileiras:  a  do  São  Francisco,  do
Paraná e do Tocantins. É a Capital do Brasil e Patrimônio Cultural da Humanidade.
Área: 5.789,16 km2

População: 2,2 milhões de habitantes
Densidade populacional: 369,85 hab/km2

Altitude: 1172 m
Total de área preservada: 26.813 ha
Área preservada/habitante: 121 m2

PIB: 2,6% PIB Nacional
Voltagem: 220v

Distâncias:
Goiânia – 205 Km
Belo Horizonte – 714 Km
Palmas - 1003 Km
São Paulo – 1027 Km
Cuiabá - 1133 Km
Campo Grande - 1134 Km
Rio de Janeiro – 1140 Km
Vitória - 1224 Km
Curitiba - 1442 Km
Salvador - 1457 Km
Florianópolis - 1767 Km
Maceió - 1908 Km
Porto Alegre - 2111 Km
Recife - 2121 Km
Fortaleza - 2200 Km
João Pessoa - 2244 Km
Belém - 2347 Km

Clima:
Tropical de altitude, com duas estações: 
- verão: com chuvas; e
- inverno: seco. Ocorre no período de abril  a setembro, devido à ausência total de

chuvas, a umidade relativa do ar atinge níveis inferiores a 25%.

Temperatura:
A temperatura anual varia entre 13º e 27º C.
A temperatura anual média é de 20º C.

Território:
O Distrito Federal compreende o Plano Piloto de Brasília e Regiões Administrativas.

Qualidade de vida:
O DF ocupa o topo do ranking no relatório das Nações Unidas sobre o Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH), com 0,844, o que corresponde ao mais alto índice do
Brasil e equivale a quatro vezes o percentual exigido pela Organização Mundial da Saúde.

- 22 de 36 -



Pertence ao DF a maior renda  per capita do país, que chega a atingir o dobro da
média brasileira. Por isso, Brasília desponta como a quarta cidade brasileira entre as de
maior poder de consumo. No que tange a educação, o Distrito Federal é dono do menor
índice de analfabetismo do país e do maior índice de escolaridade entre os jovens. E
conta com mais de 360 academias de ginástica que, juntas, somam cerca de 120 mil
frequentadores.

História de Brasília:
Em 1883, na cidade italiana de Turim, o padre salesiano João Bosco (Dom Bosco)

teve  um sonho  profético  que  indicava  que  uma  grande  civilização  nasceria  entre  os
paralelos 15 e 20º". Foi exatamente aí que se deu a construção da Capital do Brasil.

Em  1716,  o  Marquês  de  Pombal  sugeriu  pela  primeira  vez  a  necessidade  de
interiorizar a Capital do País.

Em 1821, José Bonifácio de Andrada e Silva, retorna ao assunto da interiorização da
Capital, sugerindo inclusive o nome "Brasília".

Na 1ª Constituição da República, 1891, foi  estabelecida legalmente a região onde
deveria ser instalada a futura Capital.

Em  7  de  setembro  de  1922,  ano  do  Centenário  da  Independência  do  Brasil,  foi
lançada no morro da Capelinha, em Planaltina, a Pedra Fundamental do Distrito Federal.
Mas somente em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, teve início a construção
de  Brasília.  Oscar  Niemeyer  foi  designado  diretor  de  arquitetura  e  urbanismo  da
Companhia  Urbanizadora  da  Nova  Capital  (NOVACAP),  que  abriu  concurso  para  a
escolha do plano-piloto, vencido por Lúcio Costa.

Em 21  de  abril  de  1960,  após  1.000  dias  de  construção,  o  Presidente  Juscelino
Kubitschek  inaugura  a  nova  Capital,  construída  no  formato  de  um avião,  e  instala  o
Distrito Federal.

Em 1987 foi declarada patrimônio histórico da humanidade pela UNESCO. A primeira
eleição direta para Governador ocorreu no pleito de l990.
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8. TURISMO EM BRASÍLIA
Brasília  tem  o  viço  de  uma  jovem  cidade.  Encanta  os  visitantes  pelas  suas

comodidades, a sensação de bem-estar oriunda da amplidão dos espaços verdes – são
mais de quatro milhões de metros quadrados de jardins -, o resplandecente azul do céu e
um fantástico por do sol.  E mais:  os monumentos, a praticidade das ruas e avenidas
largas, o trânsito civilizado. Ou simplesmente o jeito de viver aqui, que inclui o direito de
fazer  as refeições em casa com a família,  levar  o  filho  na escola,  pagar  as  próprias
contas, ou simplesmente estudar.  Usufruir  a excelência da cidade requer um naco de
sabedoria  dos  visitantes.  Começa  por  abandonar  preconceitos,  não  querer  comparar
Brasília  com  nenhuma  outra  cidade,  nem  lhe  atribuir  culpa  por  erros  e  acertos  da
administração pública brasileira. Vencida essa etapa, estará diante da única cidade com
menos de cem anos listada entre os bens da humanidade.

Essas informações são indispensáveis para o turista que vai cumprir um roteiro cívico-
cultural, oportunidade para descobrir a genialidade da obra do arquiteto Oscar Niemeyer e
do urbanista Lúcio Costa, embelezada pelos jardins de Burle Marx, adornada por obras de
arte de autores variados, como Athos Bulcão, Bruno Giorgio e Rubem Valentim.

Esplanada dos Ministérios
Com  seus  17  prédios  é  apresentada  como  a  “primeira  classe”  do  avião,  como

corriqueiramente  se  compara  o  Plano  Piloto.  Ao  cruzar  as  largas  avenidas  do  Eixo
Monumental  se  pode  constatar  a  harmonia  da  distribuição.  Um lugar  excelente  para
conferir isso é o alto da Torre de TV.

Palácio do Itamaraty
Cartão  postal  de  Brasília,  abriga  um fabuloso  acervo  de  obras  de  arte  e  fica  em

posição oposta ao Palácio da Justiça, sede do Ministério da Justiça, na Esplanada. É a
sede do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Palácio dos Arcos. 

No  lago  que  circunda  o  prédio  está  o  “Meteoro”,  escultura  de  Bruno  Giorgio,
formado por cinco blocos de mármores que correspondem aos cinco continentes. Além
dos jardins, numerosas obras de arte valorizam o bom gosto da decoração, que opta pelo
contraste entre o antigo e o contemporâneo moderno.

Palácio da Justiça
Sua fachada possui arcos que sustentam lajes curvas de onde saem cortinas d’água.

Ponte JK
Inaugurado em 15 de dezembro de 2002, o fantástico projeto de Alexandre Chan tem

1.220 metros de extensão e 24 metros de largura, sustentado por três arcos apoiados em
48 cabos de aço que formam o “sistema nervoso da ponte”. Tão sofisticado que exige
manutenção preventiva por monitoramento constante.

Memorial JK
Inaugurado no dia 12 de setembro de 1981, data do aniversário de Juscelino, é o único

dos monumentos de Brasília onde se paga quantia simbólica como ingresso. O prédio é
administrado  pela  família  do  ex-presidente,  “o  brasileiro  do  Século”,  que  não  deixou
fortuna.  Alguns  pontos  do  Memorial  devem  ser  observados,  como  o  enorme  tapete
arraiolo (ponto da mais tradicional tapeçaria de Minas Gerais, terra natal do ex-presidente)
e outros tantos espalhados no ambiente. A cripta do túmulo do ex-presidente inspira a
reflexão,  reforçada  por  uma  frase  dele,  registrada  num  dos  painéis  que  adornam  o
escritório, no térreo: “Tudo se transforma em alvorada nesta cidade que se abre para o
amanhã”.
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Congresso Nacional
Com 28 andares cada um, os prédios dos anexos I da Câmara e do Senado são os

mais altos de Brasília. Estão unidos no meio por uma passarela, e formam a letra H que
seria uma referência sutil às preocupações dos representantes do povo: Homem, Honra e
Honestidade. O projeto representa a audácia arquitetônica de Niemeyer, pontilhada por
liberdade e ousadia na forma. O teto convexo pertence à Câmara; o côncavo, ao Senado.
Ligando os dois prédios principais, corredores amplos que desembocam nos respectivos
plenários. Ambos possuem um incrível acervo de obras de arte, além de bibliotecas e
jardins projetados por Burle Marx.

Praça dos Três Poderes
Neste  quadrilátero  estão  sediados  os  poderes  constituídos  do  país:  Legislativo,

Executivo e Judiciário, em absoluto equilíbrio, independência e harmonia visual. Além do
Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, este também chamado
Palácio  dos  Despachos,  porque  é  o  local  de  trabalho  do  presidente,  outras  belezas
arquitetônicas fazem parte do conjunto da praça.

CONHEÇA TAMBÉM…

Jardim Botânico de Brasília
Caminhadas entre árvores espalhadas em 526 hectares abertos à visitação pública,

dos 4.518 que formam a reserva ecológica. É um dos lugares preferidos para se relaxar a
mente.  Fecha  às  segundas-feiras.  Distante  apenas  20  quilômetros  da  Rodoviária  de
Brasília, fica no Setor de Mansões Urbanas Dom Bosco, na região do Lago Sul. Acesso
pela estrada de Unaí.

Jardim Zoológico
Vários  animais  ameaçados  de  extinção  são  encontrados  nos  viveiros,  fossos  e

aquários do zoológico brasiliense, que pode ser visitado a pé ou de carro. Animais do
cerrado como o Lobo-Guará, a Ema e o Veado-Campeiro. Fecha às segundas-feiras. Fica
na Avenida das Nações, Via L-4 Sul.

Parque Nacional de Brasília
A apenas 9 quilômetros do Plano Piloto, é um dos mais agradáveis passeios dentro de

Brasília. Engloba as bacias dos rios Torto e Bananal, e apresenta vegetação formada por
campos, cerrados e matas ciliares. O parque tem duas piscinas de águas minerais em
constante  renovação  e  uma  ótima  infraestrutura.  É  uma  reserva  ambiental,  onde  se
encontra um museu com as espécies da fauna e da flora locais. Visitas das 8h às 16 h.
Acesso pela Via EPIA BR-040, 9 km. Setor Militar Urbano. 

Parque da Cidade – Ana Lídia
São  4  milhões  de  metros  quadrados,  com  Kartódromo,  Praça  das  Fontes  com

paisagismo de Burle Marx, ciclovia, hípica, playground, etc.. Fica no Eixo Monumental.

Catetinho
Foi a primeira construção de Brasília e servia de residência ao ex-presidente Juscelino

Kubitschek.  Data  de 1957 e  apresenta  móveis  e  objetos  de Época.  Fica  na BR-040,
sentido Belo Horizonte, 27 km - Trevo de Gama.
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Salto do Tororó
Situado em mata fechada próxima ao Lago Sul, o Tororó tem uma queda d’água de

dez metros de altura e árvores de grande porte, raras na região. Sua água é limpa e
cristalina e seu leito é pedregoso e levemente acidentado.

Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo
A apenas  10  quilômetros  do  Plano  Piloto,  faz  divisa  pelos  fundos  com  o  Jardim

Zoológico. Contém matas praticamente intactas, com córregos de águas límpidas, onde
vivem diversas espécies de animais e vegetais raras ou ameaçadas de extinção.

Horto Florestal de Sobradinho
A 30 quilômetros do Plano Piloto, tem um viveiro para produção e venda de diversas

mudas, como plantas de essências nativas, frutíferas, ornamentais e de reflorestamento.

Lagoa Bonita ou Mestre D’Armas
É a única lagoa natural do Distrito Federal. Fica a 39 quilômetros do Plano Piloto,

tendo um trecho por estrada não-pavimentada.

Poço Azul
Grande poço de águas límpidas e azuladas, formado dentro de uma rocha de quartzo,

fica a 40 quilômetros do Plano Piloto.

Mumunhas
Fica três quilômetros à frente do Poço Azul. A cachoeira de Mumunhas forma várias

piscinas naturais e apresenta relevo acidentado. Tanto Mumunhas quanto Poço Azul ficam
na Área de Proteção Ambiental do Cafuringa, onde existem nove cavernas e grutas.

Cachoeira e Gruta do Rei do Sal
A 68 quilômetros  do Plano Piloto,  a  gruta  só  deve ser  visitada sob orientação de

pessoas que conheçam bem as pedras, grutas e cavernas com mais de 35 milhões de
anos.

Gruta dos Milagres
A cerca de 50 quilômetros do Plano Piloto, próxima a Formosa, a gruta possui pedras

formando figuras humanas e de animais, revelando formações paleontológicas da região.

Lagoa Formosa
A 65 quilômetros de Brasília, tem cerca de 18 quilômetros de extensão, 500 metros de

largura e profundidade média de 10 metros.  Suas águas são claras e renovadas por
lençóis subterrâneos.

Lago e Barragem do Paranoá
Aproveite  o  passeio  de  barco  pelo  Lago.  O  passeio  dura  2  horas  e  passa  pelo

Santuário Dom Bosco e Palácio da Alvorada.

Cachoeira do Pipiripau
A 58 quilômetros do Plano Piloto.

Torre de Televisão
Mirante com 75 metros de altura, com vista do Plano Piloto. Eixo Monumental.
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Morro do Centenário
A 50 quilômetros do Plano Piloto.

Cachoeira de Saia Velha
Na divisa com Goiás, a 35 quilômetros do Plano Piloto.

Catedral Metropolitana
Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 1967. Apresenta um grande acervo

de obras dos mais diversos artistas. A nave principal fica abaixo do nível do solo e recebe
iluminação natural através de seu "teto"de vitrais coloridos. Fica no Eixo Monumental, na
Esplanada dos Ministérios. Abre das 8h às 18h.

- 27 de 36 -



11. VOCÊ SABE QUE É BRASILIENSE QUANDO…

• Você se sente confortável com umidade de 12%;
• Você acha que todo lugar tem árvore com tronco torto;
• Você se sente à vontade com endereços em coordenadas cartesianas;
• Você vê alguém fazer uma barbeiragem no trânsito e diz: "Êeee goianada!";
• Você acha que a natureza não fez mais que a obrigação quando você contempla

um por do sol cinematográfico;
• Você sabe qual é a profecia de Dom Bosco;
• Você classifica "montanha" como substantivo abstrato;
• Você acha que casa em forma de pirâmide é normal;
• Vê as crianças descerem para brincar "debaixo do bloco";
• Você conhece os ministros e deputados como "O pai de Fulaninho";
• Você de fato pára o carro na faixa de pedestre;
• Ouve dizer "é bem pertinho" e pensa em 50 km;
• Mais da metade da sua família é servidor público;
• Ao dirigir, você fica meio paranoico com os limites de velocidade;
• Você tem medo de jogar lixo pela janela do carro;
• Você sabe que pardal não é apenas uma ave;
• Cada semana você tem um churrasco diferente para ir;
• Você vê o dia começar frio e nublado e acha perfeitamente normal que as onze

esteja fazendo um sol de rachar, às cinco da tarde esteja desabando um temporal
e à noite faça um calor sufocante, isto além de a chuva ter iniciado e parado cinco
vezes durante o dia;

• Você não tem a menor noção do que seja uma rua de paralelepípedos;
• Você acha que uma casa com piscina é a coisa mais normal do mundo;
• "Camelo" pra você é bicicleta;
• Você dorme,  ao menos durante três meses do ano,  com uma toalha molhada,

umidificador e bacia d'água no quarto e acha tudo muito normal;
• Quando param as chuvas, você escuta: "esse ano a seca vai ser brava!". Quando

começam as chuvas, você escuta: "esse ano vai chover como nunca!";
• Você comemora a primeira chuva de setembro;
• Você sabe que a tesourinha não corta nada e que o balão não tem ar;
• Você conhece ao menos uma música do Capital Inicial, e sabe o que eles querem

dizer com Música Urbana;
• Você reclama para o amigo: "não tem nada para fazer nessa cidade.";
• Fica indignado quando alguém de fora reclama que em Brasília não tem nada para

fazer;
• Você já foi convidado para passar um final de semana na Chapada dos Veadeiros;
• Pelo menos cinquenta pessoas que você conhece fazem ou já fizeram Direito.
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10. FIQUE ATENTO:
• Em Brasília, a voltagem é de 220 volts.
• Na fase da “seca” hidrate-se bastante para evitar infecções e doenças renais;
• Dê água para seus filhos e animais sempre que lembrar;
• Na fase da “chuva” tenha cuidado com os acidentes de trânsito que se intensificam

pela pista molhada;
• Procure  fazer  atividades físicas  ou entre  em grupos que motivem a prática  de

esportes;
• A região  do  plano  piloto  possui  forte  esquema de  segurança,  mas  as  cidades

satélites  não  têm  a  mesma  proteção.  Elas  exigem,  portanto,  mais  cuidado  ao
transitar pelas ruas;

• Aproveite as frutas da estação, elas são mais baratas e mais saborosas;
• Brasília possui  alto  índice de estupro entre as mulheres.  Procure estar  sempre

atento com as mulheres da sua família quando transitarem sozinhas; Tenha sempre
um alerta de segurança de fácil acesso no seu celular;

• Saia com antecedência quando utilizar transporte rodoviário, pois eles apresentam
longos períodos de espera entre suas linhas;

• Cuidado com farsantes que ligam para o seu telefone e peçam dados bancários ou
finjam sequestrar algum familiar;

• Cuidado  com  produtos  falsificados  ou  muito  baratos,  vendidos  por  pessoas
desconhecidas.  Assaltantes e estelionatários usam estes tipos de atrativos para
lesar clientes;

• Cuidado  com  bebidas  alcoólicas  oferecidas  em  festas.  Elas  podem  conter
substâncias perigosas;

• Em  períodos  de  manifestações  políticas  ou  sociais,  fique  longe  de  grupos  ou
ajuntamentos  de  pessoas  que  você  não  conheça.  Brasília  tem  sofrido  muitas
perdas materiais e pessoais com grupos criminosos;

• Cuidado com o aparecimento de escorpiões na fase da “seca”. Eles procuram se
esconder em locais secos e quentes, como caixas, roupas guardadas, ralos, dentre
outros;

• Evite transitar nas rótulas tipo “tesourinha” da Asa Norte em dias de chuva forte.
Elas  podem  ser  alagadas  ligeiramente  nas  galerias  inferiores  antes  que  você
consiga sair; e

• Use protetor solar sempre que possível. Cuide da sua pele.
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13. TELEFONES ÚTEIS

Aeroporto Internacional de Brasília:……………………..…………………………...3364-9000
Alcoólicos Anônimos:………………………………………………..……3226-0091/3351-9644
Auxílio à Lista Telefônica:……………………………………………………………………...102
CAESB:……………………………………………………………………………………..……115
CEB:……………………………………………………………..……………………………….196
Clube Almirante Alexandrino (CAALEX):……………………………………………..3306-3389
Clube Naval de Brasília (CNB):………………………………………..……………...3223-2332
Comando do 7º Distrito Naval:………………………………………………..……….3429-1174
Alfaiataria:…………………………………………………………………………….. 98521-5839
PDU:……………………………………………………………………………….……..3429-1216
N-SAIPM…………………………………………………………………………..……..3429-1283
Corpo de Bombeiros:……………………………………………………………………………193
Creches públicas do GDF (Inscrição de bebês de 6 meses a 4 anos)…….…..156 (opção2)
Defesa Civil:……………………………………………………………………………….…….199
DETRAN:………………………………………………………………………………….…...1514
Escolas de ensino fundamental e médio do GDF (matrículas)...………… www.se.df.gov.br
Escola de Música de Brasília (EMB)…………………………………………………3901-6589
Hospital Naval de Brasília (HNBRA):…………………………………………;……..3445-7303

Call-Center do HNBRA:.………………………………………………………..3445-7378
Marcação de consulta odontológica:………………………………………….3445-7312

Hospital das Forças Armadas (HFA):…………………………………………………3966-2555
Polícia:………………………………………………………………………………………..…..190
Pronto-Socorro (SAMU):………………………………………………………………….…….192
RODOFERROVIÁRIA:…………………………………….…………………………...3363-2281
Vigilância Sanitária:……………………………………….………………..…………..3325-4806

12. APLICATIVOS ÚTEIS
• UBER – Transporte semelhante ao táxi, com pagamento pelo aplicativo;
• IFOOD – Compra de refeições e lanches em diversos estabelecimentos da cidade;
• BB – Acesso online da conta bancária do Banco do Brasil;
• SKY – Acesso de canais de Televisão por assinatura;
• e-consig – Aplicativo da MB para verificação de margem financeira;
• +BIKE – Aluguel de bicicletas disponíveis em terminais espalhados pela cidade de

Brasília;
• Minhas economias – Controla gastos orçamentários da família.
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13. RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS

A À Capitu
Endereço: SCLS 403, bloco
D,  Loja  20.  Telefone:  3223-
0080

Adega do Frade
Endereço: SCLS 405, bloco
C,  Loja  2.  Telefone:  3443-
4194

Alice
Endereço:  SHIN  QI  11,
conjunto  9,  casa  17.
Telefone: 3577-4333

Amor à Natureza
Endereço: SCLN 310, bloco
A. Telefone: 3272-2055

Armazém 101
Endereço: SQSW 101, bloco
B,  lojas  38/42.  Telefone:
3344-8866

Arroz, Feijão e Cia
Endereço:  QSB  1,  lote  15,
Taguatinga Sul  (Próximo ao
Alameda  Shopping).
Telefone: 3353-5599

Aspargus
Endereço: SCLN 309, bloco
B,  Lojas  18/30.  Telefone:
3274-6201

Au Fondue
Endereço: SHIS, QI 7, bloco
B,  loja  30.  Telefone:  3248-
3061

B Baa
Endereço: SCLS 307, bloco
C,  loja  3.  Telefone:  3443-
5831

Babel
Endereço: SCLS 215, bloco
A,  loja  37.  Telefone:  3345-
6042

Baco
Endereço: SCLN 309, bloco
A,  loja  30.  Telefone:  3274-
8600

Bali
Endereço: SCLS 410, bloco
D,  loja  28.  Telefone:  3443-
0490

Bar do Calaf
Endereço: SCLS 203, bloco
A,  loja  27.  Telefone:  3322-
5933

Bargaço
Endereço: SCLS 405, bloco
D,  loja  36.  Telefone:  3443-
8729

Barriga Verde
Endereço: SCLN 203, bloco
B.
Telefone: 3224-7729

Beda
Endereço:  SCRN  714/715,
bloco G, lojas 6/12. Telefone:
3340-4280

Belini
Endereço:  SCLS  113/114,
bloco  D,  loja  36.  Telefone:
3345-0777

Buffalo Bio
Endereço:  EPTG,  Colônia
Agrícola  Vicente  Pires,
Chácara  54,  Taguatinga.
Telefone: 3397-2443

Beliskatessen Bistrô
Endereço: SCLN 209, bloco
D,  loja  59.  Telefone:  3447-
4442

C Cabana da Árvore
Endereço:  SCES,  Trecho 2,
conjunto  32/33,  Clube  Ases
(Ao  lado  do  Pier  21).
Telefone: 3322-0857

Café.Com
Endereço:  SHIN,  CA  5,
conjunto J, bloco B, loja 22,
Lago Norte. Telefone: 3468-
3409

Calaf Cozinha Espanhola
Endereço:  SBS,  quadra  2,
bloco  S,  lojas  51  e  57,
Edifício  Empire  Center.
Telefone: 3325-7408

Camarão e Cia
Endereço: SCLS 206, bloco
A,  loja  02.  Telefone:  3443-
4841

Capital Steakhouse
Endereço: CLSW 104, bloco
A,  Loja  C.  Telefone:  3344-
0443

Carneiro e Picanha
Endereço: SCLN 216, bloco
D,  lojas  30/46.  Telefone:
3340-9900

Carpe Diem
Endereço: SCLS 104, bloco
D,  loja  1.  Telefone:  3225-
8883

Carne de Sol 111
Endereço:  SCLS 111,  bloco
B,  loja  04.  Telefone:  3346-
0859
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China Food
Endereço: SCLS 209, bloco
C,  Loja  13.  Telefone:  3443-
5959

Churrascaria Pampa
Endereço:  SIG/Sul,  Quadra
3,  bloco  B,  lojas  15/16.
Telefone: 3343-3435

Confraria do Camarão
Endereço:  AOS,  AE  2/8,
lojas  142/144,  Terraço
Shopping.
Telefone: 3234-7350

D Diet & Light
Endereço: CSLS 212, bloco
C,  lojas  16/20.  Telefone:
3345-2700

Divina Gula
Endereço:  SHCGN  716,
bloco  D,  loja  48.  Telefone:
3447-3636

Don Francisco Capixaba
Endereço:  Academia  de
Tênis,  Trecho  4,  lote  1B.
Telefone: 3316-6254

Don Romano
Endereço: SCLS 203, bloco
B,  loja  63.  Telefone:  3327-
7776

Dona Lenha
Endereço: SCLS 201, bloco
A. Telefone: 3322-1234

E EL Coyote Café
Endereço: SCLS 208, bloco
C,  loja  37.  Telefone:  3244-
6069

El Paso Texas
Endereço: SCLS 404, bloco
C,  loja  13.  Telefone:  3323-
4618

F Feijão Verde
Endereço: SCLS 201, bloco
B. Telefone: 3224-6362

Felicita
Endereço: CRN 716, bloco D
loja 61. Telefone: 3274-1365

Fortunata
Endereço: SHIS QI 9, bloco
C, Loja 6/60. Telefone: 3364-
6111

Fritz
Endereço: SCLS 404, bloco
D,  loja  35.  Telefone:  3223-
4622

Fon Min
Endereço: SCLS 405, bloco
A,  loja  34.Telefone:  3244-
0193

G Gaff
Endereço: Centro Comercial
Gilberto Salomão
Telefone: 3248-1754

Galeteria Gaúcha
Endereço: SCLS 108, bloco
D,  loja  21/29.  Telefone:
3242-2656

Gerimum Ralado
Endereço:  SCH  AOS,
quadra 2/8, lote 5, loja 138,
Terraço Shopping.  Telefone:
3233-0643

Giraffas
Endereço:  SCLS  105  Sul,
bloco  C,  loja  26.  Telefone:
3242-6211

Gordeixo's
Endereço: SCLN 306, bloco
B,  lojas  23/13/29.  Telefone:
3273-8525

H Haná
Endereço: SCLS 408, bloco
B,  loja  35.  Telefone:  3244-
9999

Herbs
Endereço:  SHTN,  trecho  1,
conjunto  1B,  bloco  C.
Telefone: 3424-7000

I I Maestri
Endereço:  SHTN,  Trecho 1,
conjunto  2,  bloco  J,
Condomínio  Lake  Side.
Telefone: 3306-1002

I Siciliani
Endereço: SCLN 109, bloco
C,  loja  37.  Telefone:  3349-
2887

Il Cantuccio di Giuseppe
Endereço: CLSW 302, bloco
C,  loja  18,  Sudoeste.
Telefone: 3343-2099

Italiani Pizza
Endereço:  QI  11,  bloco  P,
loja  37  (em frente  ao Deck
Brasil). Telefone: 3248-4018

Ichiban
Endereço: SCLS 405, bloco
A,  loja  18.  Telefone:  3244-
8870
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J Jardim do Éden
Endereço:  Estrada  da
Cachoeirinha,  530,  Núcleo
Rural, Boquerão, a 10km da
Ponte  JK.  Telefone:  3033-
3944

Jera Pasta e Grill
Endereço: SCLS 305, bloco
D,  loja  1.  Telefone:  3244-
1493

K Ki Mukeka
Endereço:  SHTN,  pólo  2,
lote  5,  parte  A  (abaixo  do
Bay Park).
Telefone: 3306-3134

Kibe House
Endereço:  SDN,  Conjunto
Nacional.  Telefone:  3328-
5618

Korea House
Endereço: SCLS 212, bloco
A.
Telefone: 3345-5986

Kosui
Endereço:  Academia  de
Tênis,  trecho  4,  lote  1B.
Telefone: 3316-6898

L L'Affaire
Endereço:  SHN,  quadra  5,
bloco  G,  Mercure  Hotel.
Telefone: 3326-7130

La Bona Pizza
Endereço:  CRN  702/703,
bloco  A,  loja  11.  Telefone:
3328-1422

La Felicità
Endereço: SCLN 306, bloco
A,  lojas  2/64.  Telefone:
3274-5086

La Focaccia
Endereço:  Academia  de
Tênis,  trecho  4,  lote  1B.
Telefone: 3316-6451

La Fondue
Endereço: SCLS 403, bloco
D,  loja  10.  Telefone:  3225-
2501

La Gioconda
Endereço: SCLS 102, bloco
D,  loja  35.  Telefone:  3322-
3203

La Trovata
Endereço: SCLS 405, bloco
C. Telefone: 3244-0538

Le Noveau Chalet
Endereço: SCLS 405, bloco
A,  loja  22.  Telefone:  3244-
9394

M Margheritta Cantina
Endereço:  SCES  trecho  2,
conjunto  32,  Pier  21.
Telefone: 3223-4534

Mestre Antônio
Endereço: SCLS 302, bloco
B,  loja  16/20.  Telefone:
3223-5862

Mister Pizza
Endereço: SAI/SO, Setor de
Áreas  Isoladas,  Área  6580,
ParkShopping,  CCVV,  loja
246 I. Telefone: 3233-1413

Mitsubá
Endereço:  SHS,  quadra  5,
bloco  H/I,  Naoum  Plazza
Hotel. Telefone: 3322-4545

Mèlanie
Endereço: SCLS 201, bloco
C,  loja  23.  Telefone:  3223-
5194

N Nação Pernambuco
Endereço:  CRS  503,  bloco
C,  loja  70/71.  Telefone:
3323-7468

Natural Green's
Endereço: SCLN 302, bloco
B, lojas 7/11. Telefone: 3326-
0272

Naturama
Endereço: SCLS 102, bloco
B,  loja  9.  Telefone:  3223-
3648

New China
Endereço: SCLS 114, Bloco
A,  loja  01.  Telefone:  3345-
2525

Nipon
Endereço: SCLS 413, bloco
C,  loja  36.  Telefone:  3345-
6746/345-8989
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O O Espanhol
Endereço: SCLS 405, bloco
B. Telefone: 3224-2002

O Rei do Glúten
Endereço:  SCLS 411,  bloco
D,  loja  2.  Telefone:  3345-
4300

Oca da Tribo
Endereço:  SCES,  trecho  2,
próximo  ao  Clube  de
Meditação Amigo, em frente
à  Agepol.  Telefone:  3226-
9880

Orvietto
Endereço: SCLN 306, bloco
E. Telefone: 3274-1111

Outback Steakhouse
Endereço: SAI/SO, Setor de
Áreas  Isoladas,  área  6580,
Parkshopping,  CCCV,  lojas
149-I/149.  Telefone:  3234-
7958

P Paladar Tropical
Endereço: SCLS 403, bloco
D. Telefone: 3226-1316

Pap's
Endereço:  SHC  AOS  2/8,
lote  5,  Octogonal  Sul,  loja
212,  Terraço  Shopping.
Telefone: 3361-2091

Patu Anú
Endereço: SML 12, conjunto
1,  lote  7.  Telefone:  3369-
2788

Piano Pizza
Endereço:  Quadra  4,
Conjunto  4,  número  66,
Shopping Mixmaal. Telefone:
3401-1898

Pizza César Forneria
Endereço: CLSW 302, bloco
B,  loja  75  –  subsolo.
Telefone: 3341-1001

Porto Marisco
Endereço:  Ao  lado  do  Pier
21  (Ponte  Nova).  Telefone:
3323-6162

Piantella
Endereço: SCLS 202, bloco
A,  Loja  34.  Telefone:  3224-
9408

Plaza
Endereço:  SHN,  quadra  2,
bloco  E,  Hotel  Kubitschek
Plaza. Telefone: 3329-3333

Ponto do Bacalhau
Endereço: SCLN 311,  bloco
E,  loja  20.  Telefone:  3447-
6888

Porcão
Endereço:  SCES,  trecho  2,
conjunto  35,  parte
restaurante 3.
Telefone: 3223-2002

Potência do Sul
Endereço:  SHIP,  Área
Especial  21,  em  frente  ao
Parkshopping.
Telefone: 3361-6761

Q Quattrocento
Endereço: SCLS 408, bloco
C, loja 33. Telefone(s): 3244-
9806

Querubina Doc
Endereço: SCLS 308, bloco
D,  loja  36.  Telefone:  3443-
8777

R Rappel
Endereço: SCLN 210, bloco
B,  loja  55.Telefone:  3272-
2426

Restaurante Roma
Endereço:  CRS  511,  Bloco
C,  loja  33.Telefone:  3346-
4030

Retiro do Pescador
Endereço:  SCEN  trecho  1,
conjunto  2,  lotes  1A/1B,
Clube  da  Imprensa.
Telefone:  3306-2614/306-
2453

Retiro Mineiro
Endereço: SCLN 204, bloco
B,  loja  59.  Telefone:  3425-
1123

Roadhouse Grill
Endereço:  SCES,  trecho  2,
conjunto 35, ao lado do Pier
21. Telefone: 3321-8535

S Sabores do Mundo
Endereço: SCLN 309, bloco
A,  lojas  35/44.  Telefone:

Sabor e Arte
Endereço: SCLS 212, bloco
C,  loja  02.  Telefone:  3345-
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Servus
Endereço:  DF  140,  km  6,2
(perto da cachoeira Tororó).
Telefone: 9965-4601

Sétima Arte Adega
Endereço: SCLS 413, bloco
D. Telefone: 3245-6109

Sushi Banzai
Endereço: SCLN 408, bloco
B  loja  32.Telefone:  3274-
4180

T Taiwan
Endereço: SCLS 413, bloco
B,  loja  36.  Telefone:  3345-
6202

Tambaú
Endereço: SCLN 102, bloco
C,  loja  07/19  -  1º  SS.
Telefone: 3225-2316

The Continental
Endereço:  SHS 4,  bloco  D,
Hotel  das  Américas.
Telefone: 3321-3355

Trattoria da Rosario
Endereço: SHIS QI 17, bloco
H,  loja  215,  Lago  Sul,
Fashion  Park.  Telefone:
3248-1672

Tête à Tête Café
Endereço:  SGCV  Sul,  lote
22, loja 150, Shopping Casa
Park,  Setor  de  Oficinas  e
Garagens.  Telefone:  3233-
6345

U Unanimità
Endereço: SCLS 408, bloco
C,  Loja  25.  Telefone(s):
3244-0666

Universal Diner
Endereço: SCLS 210, bloco
B  loja  30.  Telefone:  3443-
2089

V Varanda do Fred
Endereço:  SHIN  Ql  03,
conjunto  01,  casa  14.
Telefone: 3577-3351

Vercelli
Endereço: SCLS 410, bloco
D.
Telefone: 3443-0100

Villa Borghese
Endereço: SCLS 201, Bloco
A,  loja  33.  Telefone:  3226-
5650

Villa Tevere
Endereço:  SCLS 115,  bloco
A,  loja  2.  Telefone:  3345-
5513/245-1552

Viene Qua
Endereço: SHIS QI 5, bloco
B, loja 16, Centro Comercial
Gilberto  Salomão.  Telefone:
3248-7017

W Werner Filés e Vinhos
Endereço: SCLS 201, bloco
A,  loja  36.  Telefone:  3346-
3720

X Xique-Xique
Endereço: SCLS 107, bloco
E. Telefone: 3244-5797

Xique-Xique
Endereço:  CRN  708,  bloco
B. Telefone: 3274-2810

Z Zuu a.Z.d.Z
Endereço: SCLS 210, bloco
C,  loja  28.  Telefone:  3244-
1039
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