
 

Clipping 
NO SETOR + SETOR CARNAVALESCO SUL 

Novembro de 2018 a abril de 2020 
 

Novembro - 2018 
Data Veículo – título  Link 

03 de 
novembro 

Portal Metrópoles 
Insegurança no Setor Comercial Sul 
afeta cotidiano de trabalhadores 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/inseguranca-no-setor-comercial-sul-afeta-cotidiano-de-trabalhadores 
(iniciativa para insegurança) 
 

09 de 
novembro 

Globo (DFTV) 
Tour pelo Setor Comercial Sul encanta 
brasilienses 

https://globoplay.globo.com/v/7151176/programa/ (SCS Tour) 
 

G1 
Projeto oferece tour gratuito pelo 
Setor Comercial Sul em Brasília; veja 
'pontos turísticos' 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2018/11/09/projeto-oferece-tour-
gratuito-pelo-setor-comercial-sul-em-brasilia-veja-pontos-turisticos.ghtml (SCS Tour) 
 

10 de 
novembro 

Rádio CBN 
Queremos transformar o Setor 
Comercial na Lapa do Distrito Federal 

https://m.cbn.globoradio.globo.com/media/audio/226354/queremos-transformar-o-setor-comercial-na-lapa-do-.htm 
(No Setor) 
 

11 de 
novembro 

Correio Braziliense 
Diferentes iniciativas buscam 
revitalizar o Setor Comercial Sul 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/11/11/interna_cidadesdf,718787/diferentes-
iniciativas-buscam-revitalizar-o-setor-comercial-sul.shtml (No Setor) 
 

19 de 
novembro 

Rádio Guará FM (transmissão ao vivo no face) (sem link ainda) 

23 de 
novembro 

Jornal de Brasília  
Região marginalizada do DF, Setor 
Comercial Sul ganha nova cara com 
eventos e projetos 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/regiao-marginalizada-df-setor-comercial-sul-ganha-nova-cara-com-
eventos-e-projetos/  
 
 

27 de 
novembro 

Globo (DFTV) 
Verdejando cria horta urbana no Setor 
Comercial Sul 

https://globoplay.globo.com/v/7190574/ (verdejando) 
 

Band DF (Band Cidade) 
 

(sem link ainda) 

 

 Dezembro – 2018 
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10 de 
dezembro 

Destak 
Coletivo quer revitalizar o Setor 
Comercial Sul 

https://www.destakjornal.com.br/cidades/brasilia/detalhe/coletivo-quer-revitalizar-o-setor-comercial-
sul?ref=SEC_Destaques_brasilia (revitalizar o SCS) 
 

21 de 
dezembro 

Rádio Cultura https://www.facebook.com/degustecultura/videos/993126954231147/ (a partir de 19'20") (chamada feira No Setor) 

22 de 
dezembro 

Rádio CBN 
 

(chamada para a feira No Setor) (sem link ainda) 

 

  Janeiro - 2019 

18 de 
janeiro 

Rádio Transamérica Em arquivo MP3 (chamada sobre No Setor) (sem link ainda) 

20 de 
janeiro 

G1 
Carnaval: no DF, moradores de rua 
trabalham na limpeza em dias de festa 
dos bloquinhos da capital 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2019/noticia/2019/01/20/carnaval-no-df-moradores-de-rua-
trabalham-na-limpeza-em-dias-de-festa-dos-bloquinhos-da-capital.ghtml 
 

23 de 
janeiro 

Globo (Bom dia DF) 
Coletivo "No Setor" oferece trabalho 
para moradores de rua 

https://globoplay.globo.com/v/7320900/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar (ação com moradores) 
 

 

  Fevereiro - 2019 

01 de 
fevereiro 

TV Justiça 
Será Que o Brasileiro Valoriza a 
Cultura do País? 

https://www.youtube.com/watch?v=a95P3e6OW80&list=PLVwNANcUXyA_MWt5hf3DOGnSV6kOM08iW&index=14 
(19’21” – SCS Tour) 
 

Rádio Transamérica 
Programação cultural 

Em arquivo MP3  (chamada para o Banho de Cheiro) 

02 de 
fevereiro 

Globo (DFTV) 
Blocos do DF aderem à campanha de 
respeito no carnaval 

https://globoplay.globo.com/v/7350345/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar (folia com respeito, 
banho de cheiro) 
 

08 de 
fevereiro 

Record (DF no AR) 
Festas pré-carnaval movimentam a 
folia em Brasília 

http://tv.r7.com/record-tv/distrito-federal/df-record/videos/festas-pre-carnaval-movimentam-a-folia-em-brasilia-
08022019 (Caio ao vivo em estúdio – carnaval) 
 

09 de 
fevereiro 
 

Correio Braziliense 
Voluntários promovem ações para 
integrar moradores de rua no SCS 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/02/09/interna_cidadesdf,736434/voluntarios-
promovem-acoes-para-integrar-moradores-de-rua-no-scs.shtml (integração com moradores de rua) 

11 de 
fevereiro 

TV Supren 
Iniciativa no DF gera emprego para 
pessoas em situação de rua 

https://www.youtube.com/watch?v=rIDQmgbLb-U&list=UUAJAbdjUtxGM9zaD_epYpcA (emprego para moradores de 
rua) 
 

 Record Em arquivo MP3 (folia com respeito) 
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Bloquinhos se unem à campanha 
contra assédio no carnaval 

12 de 
fevereiro 

Band DF (Band Cidade) Folia com respeito  (sem link ainda) 

14 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Bloco de carnaval abre espaço 
adaptado para pessoas com 
neurodiversidades 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/02/14/interna_cidadesdf,737397/bloco-de-
carnaval-abre-espaco-adaptado-para-pessoas-com-neurodiversida.shtml 

15 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Feira no Setor Comercial Sul é um dos 
destaques do pré-carnaval hoje 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/02/16/interna_cidadesdf,737891/feira-no-setor-
comercial-sul-e-um-dos-destaques-do-pre-carnaval-hoje.shtml?utm_source=whatsapp&&utm_medium=whatsapp 
(feira carnavalesca) 

Rádio Transamérica 
Programação cultural 

(chamada para a feira carnavalesca) (sem link ainda) 

16 de 
fevereiro 

Globo (DFTV) 
Programação cultural 

https://globoplay.globo.com/v/7387385/programa/ (6’51” vídeo selfie convite feira carnavalesca ) 
 

20 de 
fevereiro 

SBT 
 

Folia com respeito  (sem link ainda) 

 

 Março - 2019 

01 de 
março 

Globo (DFTV) 
Link ao vivo 

https://globoplay.globo.com/v/7423614/ (link ao vivo - carnaval) 
 

Rádio Transamérica 
Programação cultural 

 Em arquivo MP3 
 

02 de 
março 
 

Globo (DFTV)  
Balanço da folia no Setor Comercial 
Sul 

https://globoplay.globo.com/v/7424948/programa/ (confusão - carnaval) 
 

Globo (DFTV) 
Jovens reclamam de violência de PMs 

https://globoplay.globo.com/v/7425987/programa/ (violência PM) 

Metrópoles 
Vídeo: PMs batem em folião com 
cassetetes em bloco no Setor 
Comercial 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pms-batem-em-foliao-com-cassetetes-em-bloco-no-setor-
comercial (confusão - carnaval) 
 

Correio Braziliense 
Confira os locais mais populares no 
carnaval de Brasília 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2019/03/02/interna_diversao_arte,740721/confira-os-locais-mais-populares-no-carnaval-de-brasilia.shtml (SCS 
local popular - carnaval) 

03 de 
março 
 

G1 
Carnaval no DF: bloco Lagartixa 
Chorosa resgata marchinhas do século 
20 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2019/noticia/2019/03/03/carnaval-no-df-bloco-lagartixa-chorosa-
resgata-marchinhas-do-seculo-20.ghtml (Lagartixa Chorosa - carnaval) 
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04 de 
março 
 

Globo (DFTV) 
Como fica a programação dos blocos 
de carnaval 

https://globoplay.globo.com/v/7428079/programa/ (link ao vivo, cobra coral – carnaval) 
 

Correio Braziliense 
Confira a agenda do carnaval de rua 
de Brasília para esta segunda 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/04/interna_cidadesdf,741001/confira-a-
agenda-do-carnaval-de-rua-de-brasilia-para-esta-segunda.shtml (agenda - carnaval) 
 

Correio Braziliense 
Bloco Aparelhinho atrai centenas de 
foliões para o Setor Comercial Sul 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/04/interna_cidadesdf,741067/bloco-
aparelhinho-atrai-centenas-de-folioes-para-o-setor-comercial-sul.shtml (aparelhinho - carnaval) 
 

Correio Braziliense 
Bloco Aparelhinho faz passagem de 
som em trio elétrico para receber 
foliões 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/04/interna_cidadesdf,741016/bloco-
aparelinho-faz-passagem-de-som-em-trio-eletrico-para-receber-fol.shtml (aparelhinho - carnaval) 
 

Metrópoles 
Moradores de rua aproveitam 
esquenta de blocos no Setor Comercial 
Sul 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/moradores-de-rua-aproveitam-esquenta-de-blocos-no-setor-
comercial-sul (moradores de rua - carnaval) 
 

DF Record 
Link ao vivo 

http://tv.r7.com/record-tv/distrito-federal/df-record/videos/assista-a-integra-do-df-record-desta-segunda-feira-4-
04032019 (min 01 - carnaval)  

Radioagência Nacional 
Foliões curtem carnaval de Brasília 
mesmo com tempo nublado; Pacotão 
será destaque nesta terça 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2019-03/folioes-curtem-carnaval-de-brasilia-mesmo-com-
tempo-nublado-pacotao-sera-destaque (aparelhinho - carnaval) 
 

05 de 
março 
 

Globo (Bom dia Brasil) (nacional) 
Arrastão de blocos em Brasília levou 
quase 30 mil para as ruas 

https://globoplay.globo.com/v/7430386/ (cobra coral - carnaval) 
 

Globo (DFTV) 
Foliões agitam o DF neste último dia 
de Carnaval 

https://globoplay.globo.com/v/7432166/programa/ (encerramento mais cedo -carnaval) 
 

Globo (DFTV) 
Maracatu agita foliões no Setor 
Comercial Sul 

https://globoplay.globo.com/v/7432045/programa/ (maracatu - carnaval) 
 

Radioagência Nacional 
Carnaval no DF: foliões alcoolizados 
são acolhidos em tendas de redução 
de danos 

http://m.radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2019-03/carnaval-no-df-folioes-alcoolizados-sao-acolhidos-
em-tendas-de-reducao-de (tenda redução de danos - carnaval) 
 

Correio Braziliense https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/05/interna_cidadesdf,741218/carnaval-setor-
comercial-tem-confusao-antecipa-fechamento-de-shopping.shtml (encerramento mais cedo - carnaval) 
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Carnaval no Setor Comercial tem 
confusão e antecipa fechamento de 
shopping 

06 de 
março 
 

Globo (Bom dia Brasil) 
Jovem é baleado na volta para casa 
após o carnaval de Brasília 

https://globoplay.globo.com/v/7433148/ (encerramento mais cedo - carnaval) 
 

Radioagência Nacional 
Em Brasília, carnaval de rua termina 
mais cedo após tumulto 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-03/em-brasilia-carnaval-de-rua-terminou-mais-cedo-apos-
tumulto (encerramento mais cedo - carnaval) 
 

08 de 
março 
 

G1 
G1 Cultural faz balanço do carnaval 
2019 com equipe do No Setor e 
produtores 

http://g1.globo.com/distrito-federal/videos/v/g1-cultural-faz-balanco-do-carnaval-2019-com-equipe-do-no-setor-e-
produtores/7438416/ (Luiza Garonce - carnaval) 
 

15 de 
março 

DF Record 
SCS tem joias da arquitetura 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/assista-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-15-
15032019 (30’) (SCS Tour) 

18 de 
março 

Portal Sucupira 
No Setor agita Setor Comercial Sul 

https://carolsucupira.wordpress.com/2019/03/18/2418/ 

27 de 
março 

Portal IESB Jornalismo 
Setor Comercial Sul: a “rua Augusta” 
brasiliense 

http://jornalismo.iesb.br/2019/03/22/setor-comercial-sul-rua-augusta-brasiliense/ (SCS Tour) 

29 de 
março 

Band DF (  

 

  Abril - 2019 

18 de abril Rádio Transamérica 
Programa 306º 

(sobre participação do Caio no Ossobuco) 

19 de abril Globo (Bom dia DF) 
Setor Comercial Sul vai passar por 
reforma 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/edicao/2019/04/19/videos-bom-dia-df-de-sexta-feira-19-de-abril.ghtml (4,2 
mi do GDF) 

22 de abril SBT (SBT Brasília) 
Setor Comercial Sul é espaço para 
turismo em Brasília 

https://www.youtube.com/watch?v=cd43cWTrJR0&feature=youtu.be (scs tour) 

Maio – 2019 
04 de maio Rádio CBN 

 
(sobre pesquisa da professora Gabriela Tenório no SCS + projetos) 
Não tem link. Para ouvir: site CBN, ao vivo, data 04 de maio, 11h, a entrevista começou aos 11minutos.  

13 de maio Portal IESB Jornalismo http://jornalismo.iesb.br/2019/05/02/moradores-de-rua-contribuem-com-manutencao-de-horta-setor-comercial-sul-
2/ 

https://globoplay.globo.com/v/7433148/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-03/em-brasilia-carnaval-de-rua-terminou-mais-cedo-apos-tumulto
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-03/em-brasilia-carnaval-de-rua-terminou-mais-cedo-apos-tumulto
http://g1.globo.com/distrito-federal/videos/v/g1-cultural-faz-balanco-do-carnaval-2019-com-equipe-do-no-setor-e-produtores/7438416/
http://g1.globo.com/distrito-federal/videos/v/g1-cultural-faz-balanco-do-carnaval-2019-com-equipe-do-no-setor-e-produtores/7438416/
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/assista-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-15-15032019
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/assista-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-15-15032019
https://carolsucupira.wordpress.com/2019/03/18/2418/
http://jornalismo.iesb.br/2019/03/22/setor-comercial-sul-rua-augusta-brasiliense/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/edicao/2019/04/19/videos-bom-dia-df-de-sexta-feira-19-de-abril.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=cd43cWTrJR0&feature=youtu.be
http://jornalismo.iesb.br/2019/05/02/moradores-de-rua-contribuem-com-manutencao-de-horta-setor-comercial-sul-2/
http://jornalismo.iesb.br/2019/05/02/moradores-de-rua-contribuem-com-manutencao-de-horta-setor-comercial-sul-2/


Moradores de rua contribuem com a 
manutenção de horta no Setor 
Comercial Sul 

23 de maio Globo (Bom dia DF) 
G1 Cultural no BDDF: Projeto 'No Setor 
Convida' promove bate-papos 
semanais de graça 

https://globoplay.globo.com/v/7636530/programa/ 

23 de maio G1  
Projeto 'No Setor Convida' promove 
bate-papos gratuitos no DF 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/05/23/projeto-no-setor-
convida-promove-bate-papos-gratuitos-no-df.ghtml 

30 de maio Record (DF no Ar) 
Quadro Meu Querido Quadradinho 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/confira-a-integra-do-df-no-ar-desta-quinta-feira-30-
30052019 (01:04:48) (festuc) 

30 de maio  Record (Balanço Geral) 
 

Link ainda não disponibilizado 

Junho – 2019 

06 de 
junho 

Metrópoles 
Caio e Barba, duas origens, duas 
histórias e um mesmo destino 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/conceicao-freitas/caio-e-barba-duas-origens-duas-historias-e-um-
mesmo-destino (histórias de Caio e Barba) 

10 de 
junho 

Metrópoles 
Favela Sounds No Setor traz a Brasília 
a DJ carioca Iasmin Turbininha 

https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/favela-sounds-no-setor-traz-a-brasilia-a-dj-carioca-iasmin-
turbininha (favela sounds No Setor) 

12 de 
junho 

Metrópoles 
Museu dos Correios cancela exposição 
com obras sobre sexualidade 

https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/museu-dos-correios-cancela-exposicao-com-obras-
sobre-sexualidade (exposição Pedro Juan Gutièrrez e Gerson Fogaça) 

14 de 
junho 

Correio Braziliense 
Festa junina do Setor Comercial Sul 
mistura tradição com forró e funk 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2019/06/14/noticia_programese,161526/festa-junina-do-
setor-comercial-sul.shtml (festa junina) 

24 de 
junho 

CBN 
Ouvimos os argumentos da secretária 
adjunta de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, Giselle Moll, do presidente 
do CAU-DF, Daniel Mangabeira e do 
fundador do coletivo No Setor, Ian 
Viana. 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/265177/possibilidade-de-ter-moradias-no-setor-comercial-s.htm (Ian 
sobre moradias no SCS) 

24 de 
junho  

Record 
DGF estuda liberar moradias no SCS 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-segunda-feira-24-
24062019 (Ian sobre moradias no SCS) (12’38”) 

24 de 
junho 

SBT 
GDF quer liberar prédios do SCS para 
moradores 

https://www.youtube.com/watch?v=FoEGj90_iaE (Caio sobre moradias no SCS) 

https://globoplay.globo.com/v/7636530/programa/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/05/23/projeto-no-setor-convida-promove-bate-papos-gratuitos-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/05/23/projeto-no-setor-convida-promove-bate-papos-gratuitos-no-df.ghtml
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/confira-a-integra-do-df-no-ar-desta-quinta-feira-30-30052019
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/confira-a-integra-do-df-no-ar-desta-quinta-feira-30-30052019
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/conceicao-freitas/caio-e-barba-duas-origens-duas-historias-e-um-mesmo-destino
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/conceicao-freitas/caio-e-barba-duas-origens-duas-historias-e-um-mesmo-destino
https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/favela-sounds-no-setor-traz-a-brasilia-a-dj-carioca-iasmin-turbininha
https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/favela-sounds-no-setor-traz-a-brasilia-a-dj-carioca-iasmin-turbininha
https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/museu-dos-correios-cancela-exposicao-com-obras-sobre-sexualidade
https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/museu-dos-correios-cancela-exposicao-com-obras-sobre-sexualidade
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2019/06/14/noticia_programese,161526/festa-junina-do-setor-comercial-sul.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2019/06/14/noticia_programese,161526/festa-junina-do-setor-comercial-sul.shtml
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/265177/possibilidade-de-ter-moradias-no-setor-comercial-s.htm
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-segunda-feira-24-24062019
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-segunda-feira-24-24062019
https://www.youtube.com/watch?v=FoEGj90_iaE


24 de 
junho 

G1 
Setor Comercial Sul, no centro de 
Brasília, pode se tornar área de 
habitação; entenda 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/06/24/setor-comercial-sul-no-centro-de-brasilia-pode-se-
tornar-area-de-habitacao-entenda.g (Caio sobre moradias no SCS) 

25 de 
junho 

Globo (DFTV 1) 
GDF quer destinar imóveis do Setor 
Comercial Sul para moradia 

https://globoplay.globo.com/v/7717762/programa/ (Caio sobre moradias no SCS) 

27 de 
junho 

G1 
Projeto 'No Setor Convida' promove 
debate sobre direito à cidade com 
Sabrina Fernandes 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/06/27/projeto-no-setor-
convida-promove-debate-sobre-direito-a-cidade-com-sabrina-fernandes.ghtml (No Setor Convida) 

  Julho – 2019 
02 de julho Jornal de Brasília 

Walking Tour retrata história de 
Brasília ao vivo e em cores 

https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/walking-tour-retrata-historia-de-brasilia-ao-vivo-e-em-cores/ (SCS Tour 
Férias) 

04 de julho SBT (Capanema sobre SCS Tour) 
 

08 de julho Globo (DFTV 1) 
No Fim das Contas, empresa precisa 
planejar e organizar para não ter 
prejuízo financeiro 

https://globoplay.globo.com/v/7748910/programa/ (planejamento estratégico) 

11 de julho Secretaria de cultura 
Setor Comercial Sul terá grande 
evento de grafite em outubro 

http://www.cultura.df.gov.br/setor-comercial-sul-tera-grande-evento-de-grafite-em-outubro/ (grafite no SCS) 

18 de julho Metrópoles 
Setor Sul recebe feira eco-friendly 
neste sábado 

https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/beleza/setor-sul-recebe-feira-eco-friendly-neste-sabado-20-07-2019 
(Feira No Setor) 

19 de julho Globo (DFTV 1) 
75 grafiteiros serão responsáveis pela 
revitalização do Setor Comercial Sul 

https://globoplay.globo.com/v/7780080/ (projeto grafite com Secult) 

Agosto – 2019 

12 de 
agosto 

Metrópoles 
Festival Cobogó reúne artistas locais 
em evento no Setor Comercial Sul 

https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/festival-cobogo-reune-artistas-locais-em-evento-no-setor-
comercial-sul 

16 de 
agosto 

CBN  
Sobre lei do  silêncio – gravado na 
sexta 

 

23 de 
agosto 

Portal Sucupira 
Tour no Setor Comercial Sul 

https://carolsucupira.wordpress.com/2019/08/23/tour-no-scs/ 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/06/24/setor-comercial-sul-no-centro-de-brasilia-pode-se-tornar-area-de-habitacao-entenda.g
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/06/24/setor-comercial-sul-no-centro-de-brasilia-pode-se-tornar-area-de-habitacao-entenda.g
https://globoplay.globo.com/v/7717762/programa/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/06/27/projeto-no-setor-convida-promove-debate-sobre-direito-a-cidade-com-sabrina-fernandes.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2019/06/27/projeto-no-setor-convida-promove-debate-sobre-direito-a-cidade-com-sabrina-fernandes.ghtml
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/walking-tour-retrata-historia-de-brasilia-ao-vivo-e-em-cores/
https://globoplay.globo.com/v/7748910/programa/
http://www.cultura.df.gov.br/setor-comercial-sul-tera-grande-evento-de-grafite-em-outubro/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/beleza/setor-sul-recebe-feira-eco-friendly-neste-sabado-20-07-2019
https://globoplay.globo.com/v/7780080/
https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/festival-cobogo-reune-artistas-locais-em-evento-no-setor-comercial-sul
https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/festival-cobogo-reune-artistas-locais-em-evento-no-setor-comercial-sul
https://carolsucupira.wordpress.com/2019/08/23/tour-no-scs/


Setembro – 2019 

10 de 
setembro 

Globo (Bom dia DF) 
"Rezar para não precisar": banheiros 
públicos estão sujos, destruídos ou 
trancados 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/playlist/videos-bom-dia-df-de-terca-feira-10-de-setembro.ghtml#video-
7910151-id  

12 de 
setembro 

Jornal de Brasília 
No Setor Convida” traz especialistas 
para debater assuntos do cotidiano 

https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/no-setor-convida-traz-especialistas-para-debater-assuntos-do-cotidiano/ 

16 de 
setembro 

Correio Braziliense 
Música eletrônica conquista cada vez 
mais espaços no Setor Comercial Sul 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2019/09/17/interna_diversao_arte,782745/musica-eletronica-setor-comercial-sul.shtml 

20 de 
setembro 

Rádio Cultura 
Carnaval 2020 

https://www.facebook.com/degustecultura/videos/431517664380756/ (a partir de 27’05”) 

20 de 
setembro 

CBN 
Psicólogo monta consultório no meio 
do Setor Comercial Sul e oferece 
escuta solidária e gratuita 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/275331/psicologo-monta-consultorio-no-meio-do-setor-comer.htm 
(atendimento Diego) 

24 de 
setembro 

Globo (Bom dia DF e DFTV 1) 
Verdejando: projeto da Globo leva 
horta ao Setor Comercial Sul 

https://globoplay.globo.com/v/7946150/programa/ 

Outubro – 2019 

03 de 
outubro 

Portal SECEC 
Secec lança edital para o Encontro de 
Grafite 2019 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-lanca-edital-para-o-encontro-de-grafite-2019/ 

04 de 
outubro 

Agência Brasília 
Um incentivo à arte da intervenção 
urbana 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/04/um-incentivo-a-arte-da-intervencao-urbana/ 

04 de 
outubro 

Jornal de Brasília 
Um incentivo à arte da intervenção 
urbana 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/um-incentivo-a-arte-da-intervencao-urbana/ 

05 de 
outubro 

G1 
Encontro de Grafite de Brasília 
seleciona 60 artistas para colorir Setor 
Comercial Sul 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/10/05/encontro-de-grafite-de-brasilia-seleciona-60-artistas-
para-colorir-setor-comercial-sul.ghtml 

07 de 
outubro 

Globo (Bom dia DF) 
G1 Cultural no BDDF 

https://globoplay.globo.com/v/7980332/ (2’10”)(encontro de grafite) 

22 de 
outubro 

GPS Lifetime 
Grafite: Setor Comercial Sul recebe 
evento de incentivo à arte 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/republica/brasilia/96/grafite-setor-comercial-sul-recebe-evento-de-incentivo-a-
arte 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/playlist/videos-bom-dia-df-de-terca-feira-10-de-setembro.ghtml#video-7910151-id
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/playlist/videos-bom-dia-df-de-terca-feira-10-de-setembro.ghtml#video-7910151-id
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/no-setor-convida-traz-especialistas-para-debater-assuntos-do-cotidiano/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2019/09/17/interna_diversao_arte,782745/musica-eletronica-setor-comercial-sul.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2019/09/17/interna_diversao_arte,782745/musica-eletronica-setor-comercial-sul.shtml
https://www.facebook.com/degustecultura/videos/431517664380756/
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/275331/psicologo-monta-consultorio-no-meio-do-setor-comer.htm
https://globoplay.globo.com/v/7946150/programa/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-lanca-edital-para-o-encontro-de-grafite-2019/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/04/um-incentivo-a-arte-da-intervencao-urbana/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/um-incentivo-a-arte-da-intervencao-urbana/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/10/05/encontro-de-grafite-de-brasilia-seleciona-60-artistas-para-colorir-setor-comercial-sul.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/10/05/encontro-de-grafite-de-brasilia-seleciona-60-artistas-para-colorir-setor-comercial-sul.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/7980332/
https://gpslifetime.com.br/conteudo/republica/brasilia/96/grafite-setor-comercial-sul-recebe-evento-de-incentivo-a-arte
https://gpslifetime.com.br/conteudo/republica/brasilia/96/grafite-setor-comercial-sul-recebe-evento-de-incentivo-a-arte


30 de 
outubro 

Rádio Cultura (Vibe FM) 
Felipe sobre Encontro de Grafite 

Sem link 

31 de 
outubro 

Rádio Transamérica (360º) 
Caio Dutra e os grafiteiros Rato e 
Dama ao vivo no programa 360º 

Entrevista em arquivo (encontro de grafite) 

Novembro – 2019 

02 de 
novembro 

Record (Balanço Geral)  

02 de 
novembro 

Globo (DFTV 2) 
Revitalização do Setor Comercial Sul 
começa no "Beco do Rato" 

https://globoplay.globo.com/v/8056226/ 

06 de 
novembro  

Rádio Nacional 
Makossa Baile Black completa 17 anos 
com edição especial no Setor 
Comercial Sul 

http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2019/11/makossa-baile-black-completa-17-anos-com-edicao-especial-no-
setor-comercial-sul (Léo, sobre Makossa e Instituto No Setor) 

Dezembro – 2019 

26 de 
dezembro 

GPS Lifetime 
Pré-folia: festas e bloquinhos 
esquentam o Setor Carnavalesco Sul 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/agenda/6/pre-folia-festas-e-bloquinhos-esquentam-o-setor-
carnavalesco-sul 

26 de 
dezembro 

Portal Deu Bom Brasília 
Pré-Setor Carnavalesco Sul leva 
diversidade musical ao centro de 
Brasília 

https://www.deubombrasilia.com.br/post/pr%C3%A9-setor-carnavalesco-sul-leva-diversidade-musical-ao-centro-de-
bras%C3%ADlia 

26 de 
dezembro 

Portal Visite Brasília 
Pré-Setor Carnavalesco Sul leva 
diversidade musical ao centro de 
Brasília 

https://visitebrasilia.com.br/noticia/pre-setor-carnavalesco-sul-leva-diversidade-musical-ao-centro-de-brasilia/ 

28 de 
dezembro 

CBN 
Caio Dutra fala ao vivo sobre carnaval 
com Divinas Tetas 

Sem arquivo 

30 de 
dezembro 

Catraca Livre 
Projeto promove tour de arte urbana 
no centro de Brasília 

https://catracalivre.com.br/viagem-livre/projeto-promove-tour-de-arte-urbana-no-centro-de-brasilia/ 

30 de 
dezembro 

Revista Evoke (portal) 
Pré-Setor Carnavalesco Sul aposta na 
diversidade musical em 2020 

https://revistaevoke.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul-aposta-na-diversidade-musical-em-2020/ 

  Janeiro – 2020 

http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2019/11/makossa-baile-black-completa-17-anos-com-edicao-especial-no-setor-comercial-sul
http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2019/11/makossa-baile-black-completa-17-anos-com-edicao-especial-no-setor-comercial-sul
https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/agenda/6/pre-folia-festas-e-bloquinhos-esquentam-o-setor-carnavalesco-sul
https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/agenda/6/pre-folia-festas-e-bloquinhos-esquentam-o-setor-carnavalesco-sul
https://www.deubombrasilia.com.br/post/pr%C3%A9-setor-carnavalesco-sul-leva-diversidade-musical-ao-centro-de-bras%C3%ADlia
https://www.deubombrasilia.com.br/post/pr%C3%A9-setor-carnavalesco-sul-leva-diversidade-musical-ao-centro-de-bras%C3%ADlia
https://visitebrasilia.com.br/noticia/pre-setor-carnavalesco-sul-leva-diversidade-musical-ao-centro-de-brasilia/
https://catracalivre.com.br/viagem-livre/projeto-promove-tour-de-arte-urbana-no-centro-de-brasilia/
https://revistaevoke.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul-aposta-na-diversidade-musical-em-2020/
https://revistaevoke.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul-aposta-na-diversidade-musical-em-2020/
https://revistaevoke.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul-aposta-na-diversidade-musical-em-2020/


03 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Evento Graffiti Tour inicia temporada 
neste sábado, no Setor Comercial Sul 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/03/noticia_programese,162145/evento-graffiti-
tour.shtml 

05 de 
janeiro 

Metrópoles 
Pré-Carnaval do Setor Carnavalesco 
Sul tem 7 dias de festa 

https://www.metropoles.com/entretenimento/pre-carnaval-do-setor-carnavalesco-sul-tem-7-dias-de-festa 

06 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Confira a agenda de shows, festas, 
exposições e filmes da semana 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/01/06/interna_diversao_arte,818319/confira-a-agenda-de-shows-festas-exposicoes-e-filmes-da-
semana.shtml 

07 de 
janeiro 

Portal Aqui tem Diversão  
PRÉ-CARNAVAL DO SETOR 
CARNAVALESCO SUL COM 22 
ATRAÇÕES 

https://aquitemdiversao.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul/ 

08 de 
janeiro 

Revista Encontro 
Esquenta para o carnaval: Pré-Setor 
Carnavalesco Sul traz diversidade 
musical 

http://sites.correioweb.com.br/app/noticia/encontro/encontroindica/2020/01/08/interna_encontro_indica,5011/es
quenta-para-o-carnaval-pre-setor-carnavalesco-sul-traz-diversidade.shtml 

08 de 
janeiro 

Rádio Cultura 
Programação cultural 
 

Spot em arquivo 

08, 09 e 10 
de janeiro 

Rádio Band News 
Agenda cultural convida para Festival 
Sereias Tropicanas 

Sem arquivo 

09 de 
janeiro 

Rádio Nacional 
Caio Dutra fala ao vivo sobre pré-
carnaval com Bloco Bora pra Cuba 

http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2020/01/pre-carnaval-do-setor-carnavalesco-sul-comeca-neste-fim-de-
semana-com-varias 

10 de 
janeiro 
 

Bom dia DF (Globo) 
G1 Cultural no BDDF: Veja 
programação do pré-carnaval 2020 no 
Setor Comercial Sul 

https://globoplay.globo.com/v/8225863/ 

Agenda Cultural: confira as opções de 
diversão e arte para o fim de semana 

https://globoplay.globo.com/v/8225882/programa/ 

10 de 
janeiro 

Record (DF no Ar) 
Entrevista ao vivo com Caio Dutra 
 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/assista-a-integra-do-df-no-ar-desta-sexta-feira-10-10012020 
(17’20”) 

10 de 
janeiro 

Record (DF Record) 
Entrevista ao vivo em estúdio com 
Caio Dutra 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-10-10012020 
(18’25”) 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/03/noticia_programese,162145/evento-graffiti-tour.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/03/noticia_programese,162145/evento-graffiti-tour.shtml
https://www.metropoles.com/entretenimento/pre-carnaval-do-setor-carnavalesco-sul-tem-7-dias-de-festa
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/06/interna_diversao_arte,818319/confira-a-agenda-de-shows-festas-exposicoes-e-filmes-da-semana.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/06/interna_diversao_arte,818319/confira-a-agenda-de-shows-festas-exposicoes-e-filmes-da-semana.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/06/interna_diversao_arte,818319/confira-a-agenda-de-shows-festas-exposicoes-e-filmes-da-semana.shtml
https://aquitemdiversao.com.br/pre-setor-carnavalesco-sul/
http://sites.correioweb.com.br/app/noticia/encontro/encontroindica/2020/01/08/interna_encontro_indica,5011/esquenta-para-o-carnaval-pre-setor-carnavalesco-sul-traz-diversidade.shtml
http://sites.correioweb.com.br/app/noticia/encontro/encontroindica/2020/01/08/interna_encontro_indica,5011/esquenta-para-o-carnaval-pre-setor-carnavalesco-sul-traz-diversidade.shtml
http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2020/01/pre-carnaval-do-setor-carnavalesco-sul-comeca-neste-fim-de-semana-com-varias
http://radios.ebc.com.br/espaco-arte/2020/01/pre-carnaval-do-setor-carnavalesco-sul-comeca-neste-fim-de-semana-com-varias
https://globoplay.globo.com/v/8225863/
https://globoplay.globo.com/v/8225882/programa/
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/assista-a-integra-do-df-no-ar-desta-sexta-feira-10-10012020
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-10-10012020


11 de 
janeiro 

Globo (DFTV 1) 
Veja segunda parte da agenda cultural 
e entrevista com blocos do pré-
carnaval no SCS 

https://globoplay.globo.com/v/8229557/programa/ 

12 de 
janeiro 

Metrópoles 
Pré-Carnaval: bloco Sereias Tropicanas 
colore Setor Comercial Sul 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/pre-carnaval-bloco-sereias-tropicanas-colore-setor-comercial-sul 

13 de 
janeiro 

Portal Deu Bom Brasília 
Programação Setor Carnavaleco Sul 

http://brasilia.deboa.com/festa-show/programacao-setor-carnavalesco-sul-2020.html 

15 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Começou o carnaval! Confira as 
iniciativas pré-folia na capital federal 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/01/15/interna_diversao_arte,820466/comecou-o-carnaval-confira-as-iniciativas-pre-folia-na-capital-
federa.shtml 

15 de 
janeiro 

GPS Lifetime 
A céu aberto: grafites do SCS 
protagonizam tour multicolorido 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/arte/80/a-ceu-aberto-grafites-do-scs-protagonizam-tour-
multicolorido 

15 de 
janeiro 

Metrópoles 
Diversidade! Brasília terá 21 blocos 
LGBTs no Carnaval de 2020 

https://www.metropoles.com/entretenimento/diversidade-brasilia-tera-21-blocos-lgbts-no-carnaval-de-2020 

15, 16 e 17 
de janeiro 

Rádio Band News 
Agenda cultural convida para o Setor 
Carnavalesco Sul 

Sem arquivo 

17 de 
janeiro 

SBT (SBT Brasília) 
Link ao vivo com Ian Viana e bloco 
Divinas Tetas 

 

17 de 
janeiro  

Rádio Cultura 
Entrevista ao vivo com Felipe Velloso e 
bloco Calango Careta 

 

17 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Carnaval do Distrito Federal terá 31 
blocos LGBTQIA+ nas ruas 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/01/17/interna_diversao_arte,821122/carnaval-de-brasilia-2020-blocos-lgts.shtml 

17 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Blocos carnavalescos fazem a 
felicidade do brasiliense neste sábado 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/17/noticia_programese,162193/programacao-pre-
carnaval-brasilia.shtml 

17 de 
janeiro 

G1 
Eduardo e Mônica, Divinas Tetas, 
Aparelhinho e Calango Careta fazem 
pré-carnaval em Brasília 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/17/eduardo-e-monica-divinas-tetas-
aparelhinho-e-calango-careta-fazem-pre-carnaval-em-brasilia.ghtml 

18 de 
janeiro 

Globo (DFTV 1) 
VT com Divinas Tetas 

https://globoplay.globo.com/v/8247497/programa/ (41’21”) 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/pre-carnaval-bloco-sereias-tropicanas-colore-setor-comercial-sul
http://brasilia.deboa.com/festa-show/programacao-setor-carnavalesco-sul-2020.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/15/interna_diversao_arte,820466/comecou-o-carnaval-confira-as-iniciativas-pre-folia-na-capital-federa.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/15/interna_diversao_arte,820466/comecou-o-carnaval-confira-as-iniciativas-pre-folia-na-capital-federa.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/15/interna_diversao_arte,820466/comecou-o-carnaval-confira-as-iniciativas-pre-folia-na-capital-federa.shtml
https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/arte/80/a-ceu-aberto-grafites-do-scs-protagonizam-tour-multicolorido
https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/arte/80/a-ceu-aberto-grafites-do-scs-protagonizam-tour-multicolorido
https://www.metropoles.com/entretenimento/diversidade-brasilia-tera-21-blocos-lgbts-no-carnaval-de-2020
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/17/interna_diversao_arte,821122/carnaval-de-brasilia-2020-blocos-lgts.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/17/interna_diversao_arte,821122/carnaval-de-brasilia-2020-blocos-lgts.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/17/noticia_programese,162193/programacao-pre-carnaval-brasilia.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/17/noticia_programese,162193/programacao-pre-carnaval-brasilia.shtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/17/eduardo-e-monica-divinas-tetas-aparelhinho-e-calango-careta-fazem-pre-carnaval-em-brasilia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/17/eduardo-e-monica-divinas-tetas-aparelhinho-e-calango-careta-fazem-pre-carnaval-em-brasilia.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8247497/programa/


19 de 
janeiro 

GPS 
Mamãe eu quero! Blocos agitam pré-
carnaval do Setor Comercial Sul 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/eventos/5/mamae-eu-quero-blocos-agitam-pre-carnaval-do-
setor-comercial-sul 

19 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Em crescimento, carnaval de Brasília 
terá mais de 20 blocos estreantes 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/01/19/interna_diversao_arte,821230/novos-blocos-carnaval-de-brasilia-2020.shtml 

22 de 
janeiro 

Deu Bom Brasília 
DEU BOM NO SCS TOUR 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IFxOe3pnRBg&feature=youtu.be 

23 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Festa de pré-carnaval Reconvexa 
anima o sábado à noite brasiliense 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/24/noticia_programese,162211/festa-reconvexa-
no-setor-comercial-sul.shtml  

24 de 
janeiro 

Record (Record no Ar) 
Pré-carnaval animando no DF: tem 
esquenta no Setor Comercial 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/assista-a-integra-do-df-no-ar-desta-sexta-feira-24-24012020 
(43’35”) 

24 de 
janeiro 

Record (Balanço Geral) 
Pré-carnaval animando no DF: tem 
esquenta no Setor Comercial 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/veja-na-integra-o-balanco-geral-df-desta-sexta-feira-
24-28012020 (1:44:30) 

25 de 
janeiro 

Globo (DFTV 1) 
Setor Comercial Sul tem festa de 
carnaval a partir das 22h 

https://globoplay.globo.com/v/8265369/ (link ao vivo com Ian Viana) 

27 de 
janeiro 

Correio Braziliense 
Pré-carnaval em Brasília: Blocos e 
festas de 29 de janeiro a 2 de fevereiro 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/27/interna_diversao_arte,823655/pre-
carnaval-em-brasilia-blocos-e-festas-de-29-de-janeiro-a-2-de-feve.shtml 

28 de 
janeiro 

Metrópoles 
Folia surpresa: Setor Carnavalesco 
convoca bloquinhos nesta terça 

https://www.metropoles.com/entretenimento/folia-surpresa-setor-carnavalesco-convoca-bloquinhos-nesta-terca 

28 de 
janeiro 

Portal Fecomércio DF 
Empresários e produtores de eventos 
esperam Carnaval bom para o 
comércio em Brasília 

https://www.fecomerciodf.com.br/empresarios-e-produtores-de-eventos-esperam-carnaval-bom-para-o-comercio-
em-brasilia/ 

31 de 
janeiro 

Globo (DFTV 1) 
Agenda cultural 

https://globoplay.globo.com/v/8284369/programa/ (12’46” sobre o carnaval de Brasília e 47’15” agenda cultural) 

31 de 
janeiro 

G1 
Blocos, plataformas e escolas de 
samba do DF criticam criação de setor 
carnavalesco na Esplanada 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/31/blocos-plataformas-e-escolas-de-samba-
do-df-criticam-criacao-de-setor-carnavalesco-na-esplanada.ghtml 

  Fevereiro – 2020 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/eventos/5/mamae-eu-quero-blocos-agitam-pre-carnaval-do-setor-comercial-sul
https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/eventos/5/mamae-eu-quero-blocos-agitam-pre-carnaval-do-setor-comercial-sul
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/19/interna_diversao_arte,821230/novos-blocos-carnaval-de-brasilia-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/19/interna_diversao_arte,821230/novos-blocos-carnaval-de-brasilia-2020.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=IFxOe3pnRBg&feature=youtu.be
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/24/noticia_programese,162211/festa-reconvexa-no-setor-comercial-sul.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2020/01/24/noticia_programese,162211/festa-reconvexa-no-setor-comercial-sul.shtml
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/assista-a-integra-do-df-no-ar-desta-sexta-feira-24-24012020
https://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/veja-na-integra-o-balanco-geral-df-desta-sexta-feira-24-28012020
https://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/veja-na-integra-o-balanco-geral-df-desta-sexta-feira-24-28012020
https://globoplay.globo.com/v/8265369/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/27/interna_diversao_arte,823655/pre-carnaval-em-brasilia-blocos-e-festas-de-29-de-janeiro-a-2-de-feve.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/01/27/interna_diversao_arte,823655/pre-carnaval-em-brasilia-blocos-e-festas-de-29-de-janeiro-a-2-de-feve.shtml
https://www.metropoles.com/entretenimento/folia-surpresa-setor-carnavalesco-convoca-bloquinhos-nesta-terca
https://www.fecomerciodf.com.br/empresarios-e-produtores-de-eventos-esperam-carnaval-bom-para-o-comercio-em-brasilia/
https://www.fecomerciodf.com.br/empresarios-e-produtores-de-eventos-esperam-carnaval-bom-para-o-comercio-em-brasilia/
https://globoplay.globo.com/v/8284369/programa/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/31/blocos-plataformas-e-escolas-de-samba-do-df-criticam-criacao-de-setor-carnavalesco-na-esplanada.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/01/31/blocos-plataformas-e-escolas-de-samba-do-df-criticam-criacao-de-setor-carnavalesco-na-esplanada.ghtml


01 de 
fevereiro 

Globo (DFTV 1) 
Agenda cultural  

https://globoplay.globo.com/v/8286521/  

03 de 
fevereiro 

Rádioagência Nacional 
Blocos de carnaval do DF já 
começaram o esquenta; confira 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2020-02/blocos-de-carnaval-do-df-ja-comecaram-o-esquenta-
confira 

03 de 
fevereiro 

Rádio Nacional 
Matéria sobre o turismo do carnaval 
em Brasília (entrevista Ian Viana) 

Spot em arquivo 

13 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Confira a programação de blocos e 
horários do Setor Carnavalesco Sul 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/02/13/interna_diversao_arte,827831/carnaval-2020-setor-comercial-sul.shtml 

13 de 
fevereiro 

Portal Visite Brasília 
Blocos e cortejos vão ocupar o Setor 
Carnavalesco Sul nos cinco dias de 
festa 

https://visitebrasilia.com.br/noticia/blocos-e-cortejos-vao-ocupar-o-setor-carnavalesco-sul-nos-cinco-dias-de-festa/ 

14 de 
fevereiro 

SBT (Jornal do SBT) 
Medidas de segurança para o 
Carnaval do DF 

https://www.youtube.com/watch?v=JMvcXK3kLPI (segurança no carnaval) 

17 de 
fevereiro 

Jornal de Brasilia 
Blocos e cortejos vão ocupar o Setor 
Carnavalesco Sul nos cinco dias de 
festa 

https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/blocos-e-cortejos-vao-ocupar-o-setor-carnavalesco-sul-nos-
cinco-dias-de-festa/ 

20 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Setor Carnavalesco Sul cria campanha 
de arrecadação para o carnaval 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/02/20/interna_diversao_arte,829153/setor-carnavalesco-sul-cria-campanha-de-arrecadacao-para-o-
carnaval.shtml 

20 de 
fevereiro 

Globo (DFTV 1) 
Movimento quer mudar a cara da 
região central de Brasília por meio da 
cultura 

https://globoplay.globo.com/v/8341764/ 

21 de 
fevereiro 

Revista Factual 
Setor Carnavalesco Sul promove cinco 
dias de folia a partir desta sexta-feira 
(21), em Brasília; confira programação 

https://revistafactual.com.br/brasilia/distrito-federal/agenda-cultural/2020/02/21/setor-carnavalesco-sul-promove-
cinco-dias-de-folia-a-partir-desta-sexta-feira-21-em-brasilia-confira-programacao/ 

21 de 
fevereiro 

DF Record (Record) 
Cidade da segurança 
 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-21-22022020 
(00’15”) 

21 de 
fevereiro 

DF Record (Record) 
Link ao vivo com entrevista de Ian 
Viana 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-sexta-feira-21-22022020 
(26’04”) 

https://globoplay.globo.com/v/8286521/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2020-02/blocos-de-carnaval-do-df-ja-comecaram-o-esquenta-confira
http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2020-02/blocos-de-carnaval-do-df-ja-comecaram-o-esquenta-confira
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/02/13/interna_diversao_arte,827831/carnaval-2020-setor-comercial-sul.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/02/13/interna_diversao_arte,827831/carnaval-2020-setor-comercial-sul.shtml
https://visitebrasilia.com.br/noticia/blocos-e-cortejos-vao-ocupar-o-setor-carnavalesco-sul-nos-cinco-dias-de-festa/
https://www.youtube.com/watch?v=JMvcXK3kLPI
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/blocos-e-cortejos-vao-ocupar-o-setor-carnavalesco-sul-nos-cinco-dias-de-festa/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/blocos-e-cortejos-vao-ocupar-o-setor-carnavalesco-sul-nos-cinco-dias-de-festa/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/02/20/interna_diversao_arte,829153/setor-carnavalesco-sul-cria-campanha-de-arrecadacao-para-o-carnaval.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/02/20/interna_diversao_arte,829153/setor-carnavalesco-sul-cria-campanha-de-arrecadacao-para-o-carnaval.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/02/20/interna_diversao_arte,829153/setor-carnavalesco-sul-cria-campanha-de-arrecadacao-para-o-carnaval.shtml
https://globoplay.globo.com/v/8341764/
https://revistafactual.com.br/brasilia/distrito-federal/agenda-cultural/2020/02/21/setor-carnavalesco-sul-promove-cinco-dias-de-folia-a-partir-desta-sexta-feira-21-em-brasilia-confira-programacao/
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21 de 
fevereiro 

G1 
Carnaval no DF começa nesta sexta; 
veja programação completa de todos 
os dias de folia 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/21/carnaval-no-df-comeca-nesta-sexta-veja-
programacao-completa-de-todos-os-dias-de-folia.ghtml 

22 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Carnaval 2020: centro de Brasília é 
dominado por foliões 

https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-centro-de-brasilia-e-dominado-por-folioes 

22 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
VÍDEO: Setor Carnavalesco Sul tem 
opções para todos os gostos 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/22/interna_cidadesdf,829805/video-setor-
carnavalesco-sul-tem-opcoes-para-todos-os-gostos.shtml 

22 de 
fevereiro 

DFTV 1 (Globo) 
Chuva não atrapalhou a primeira noite 
de Carnaval em Brasília 

https://globoplay.globo.com/v/8344436/programa/ 

22 de 
fevereiro 

DFTV 2 (Globo) 
Bloco tem que fazer vistoria (vídeo do 
Caio explicando o atraso do dia 21) 

https://globoplay.globo.com/v/8346050/programa/ (23’05”) 

22 de 
fevereiro 

G1 
Carnaval 2020 no DF: Sábado tem 
Galinho de Brasília, Bora pra Cuba, 
Dilsinho e outras atrações 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-2020-no-df-folia-de-sabado-
tem-galinho-de-brasilia-bora-pra-cuba-dilsinho-e-outras-atracoes.ghtml 

22 de 
fevereiro 

G1 
Carnaval infantil: confira programação 
no DF 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-infantil-confira-programacao-
no-df.ghtml 

23 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Bloco da Carmela faz o público pular 
no 2º dia de Carnaval do DF 

https://www.metropoles.com/entretenimento/bloco-da-carmela-faz-o-publico-pular-no-2o-dia-de-carnaval-do-df 

23 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Setor Carnavalesco Sul espera receber 
5 mil pessoas neste domingo 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/23/interna_cidadesdf,830036/setor-
carnavalesco-sul-espera-receber-5-mil-pessoas-neste-domingo.shtml 

23 de 
fevereiro 

G1 
Domingo de carnaval no DF tem 
Raparigueiros, Banda Eva e até música 
Celta; confira programação 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/23/domingo-de-carnaval-no-df-tem-
raparigueiros-banda-eva-e-ate-musica-celta-confira-programacao.ghtml 

24 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Carnaval 2020: Sereias Tropicanas 
colore o Setor Comercial Sul 

https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-sereias-tropicanas-colore-o-setor-comercial-sul 

24 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Carnaval 2020: mesmo debaixo de 
chuva, público curte Aparelhinho 

https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-mesmo-debaixo-de-chuva-publico-curte-aparelhinho 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/21/carnaval-no-df-comeca-nesta-sexta-veja-programacao-completa-de-todos-os-dias-de-folia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/21/carnaval-no-df-comeca-nesta-sexta-veja-programacao-completa-de-todos-os-dias-de-folia.ghtml
https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-centro-de-brasilia-e-dominado-por-folioes
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/22/interna_cidadesdf,829805/video-setor-carnavalesco-sul-tem-opcoes-para-todos-os-gostos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/22/interna_cidadesdf,829805/video-setor-carnavalesco-sul-tem-opcoes-para-todos-os-gostos.shtml
https://globoplay.globo.com/v/8344436/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8346050/programa/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-2020-no-df-folia-de-sabado-tem-galinho-de-brasilia-bora-pra-cuba-dilsinho-e-outras-atracoes.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-2020-no-df-folia-de-sabado-tem-galinho-de-brasilia-bora-pra-cuba-dilsinho-e-outras-atracoes.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-infantil-confira-programacao-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/22/carnaval-infantil-confira-programacao-no-df.ghtml
https://www.metropoles.com/entretenimento/bloco-da-carmela-faz-o-publico-pular-no-2o-dia-de-carnaval-do-df
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/23/interna_cidadesdf,830036/setor-carnavalesco-sul-espera-receber-5-mil-pessoas-neste-domingo.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/23/interna_cidadesdf,830036/setor-carnavalesco-sul-espera-receber-5-mil-pessoas-neste-domingo.shtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/23/domingo-de-carnaval-no-df-tem-raparigueiros-banda-eva-e-ate-musica-celta-confira-programacao.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/23/domingo-de-carnaval-no-df-tem-raparigueiros-banda-eva-e-ate-musica-celta-confira-programacao.ghtml
https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-sereias-tropicanas-colore-o-setor-comercial-sul
https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-mesmo-debaixo-de-chuva-publico-curte-aparelhinho


24 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Ao menos 5 mil foliões pulam carnaval 
em bloquinhos no Setor Comercial Sul 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/24/interna_cidadesdf,830257/ao-menos-5-mil-
folioes-pulam-carnaval-em-bloquinhos-no-setor-comercial.shtml 

24 de 
fevereiro  

DFTV 1 (Globo) 
Segunda de carnaval tem festa mesmo 
com chuva 

https://globoplay.globo.com/v/8347882/programa/ 

24 de 
fevereiro 

DFTV 2 (Globo) 
Carnaval 2020 no Plano Piloto 

https://globoplay.globo.com/v/8349654/programa/ 

24 de 
fevereiro 

Record DF (Record) 
 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-segunda-feira-24-
25022020 (01’54”) 

24 de 
1fevereiro 

Band Cidade 1ª edição 
Matéria sobre o Setor Carnavalesco 
Sul 

https://www.youtube.com/watch?v=meBi8kQrrJg&list=PLtiBDXuBn-n68HkWwAGPJY5FvB7CocEJa&index=7  

24 de 
fevereiro 

Band Cidade 1ª edição 
Matéria sobre o Setor Carnavalesco 
Sul (Patubatê + entrevista Ian Viana) 

https://www.youtube.com/watch?v=meBi8kQrrJg&list=PLtiBDXuBn-n68HkWwAGPJY5FvB7CocEJa&index=8&t=142s 
(19’45”) 

24 de 
fevereiro 

Band Cidade 2ª edição 
Matéria sobre o Setor Carnavalesco 
Sul (Lagartixa Chorosa) 

https://www.youtube.com/watch?v=vRcytjZdUoo&list=PLtiBDXuBn-n6shge6EDyBHA1IdLLgDlht&index=6 (3’00”) 

24 de 
fevereiro 

G1 
Carnaval 2020 no DF: segunda-feira 
tem Saulo, Bloco da África e baile na 
AABB; confira programação completa 
 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/24/carnaval-2020-no-df-segunda-feira-tem-
saulo-bloco-da-africa-e-baile-na-aabb-confira-programacao-completa.ghtml 

25 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Bloco Pega Ninguém anima o terceiro 
dia de Carnaval em Brasília 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/bloco-pega-ninguem-anima-o-terceiro-dia-de-carnaval-em-brasilia 

25 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Bloco alternativo movimenta a noite 
do Setor Carnavalesco Sul 

https://www.metropoles.com/entretenimento/bloco-alternativo-movimenta-a-noite-do-setor-carnavalesco-sul 

25 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Setor Comercial Sul espera 30 mil 
pessoas nesta terça-feira de carnaval 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/25/interna_cidadesdf,830395/setor-comercial-
sul-espera-30-mil-pessoas-nesta-terca-feira-de-carnava.shtml 

25 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
VÍDEO: Foliões do DF apostam no 
carnaval, apesar da chuva 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/25/interna_cidadesdf,830404/video-folioes-do-
df-apostam-no-carnaval-apesar-da-chuva.shtml 

25 de 
fevereiro 

GPS Lifetime 
Blocos Harmonia do Sampler e Sereias 
Tropicanas agitam SCS 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/eventos/5/blocos-harmonia-do-sampler-e-sereias-tropicanas-
agitam-scs 
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25 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Carnaval 2020: bloco Pop Up Drag 
agita o Setor Carnavalesco Sul 

https://www.metropoles.com/entretenimento/carnaval-2020-bloco-pop-up-drag-agita-o-setor-carnavalesco-sul 

25 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Com capacidade máxima, Setor 
Comercial Sul fecha entrada de novos 
foliões 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/25/interna_cidadesdf,830445/com-
capacidade-maxima-setor-comercial-sul-fecha-entrada-de-novos-foli.shtml 

25 de 
fevereiro 

Agência Brasil 
Fique Ligado: os motivos 
carnavalescos para amar Brasília 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/fique-ligado-os-motivos-carnavalescos-para-amar-brasilia 

25 de 
fevereiro 

DFTV 1 (Globo) 
Chuva esfriou, mas não desanimou 
foliões nos blocos do Plano Piloto 

https://globoplay.globo.com/v/8350403/programa/ 

25 de 
fevereiro 

DFTV 2 (Globo) 
Última noite de carnaval: repórteres 
mostram ao vivo festas do SCS e 
Funarte 

https://globoplay.globo.com/v/8352034/programa/  

25 de 
fevereiro  

DF no Ar (Record) https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-no-ar/videos/assista-a-integra-do-df-no-ar-desta-terca-feira-25-25022020 
(50’45”) 

25 de 
fevereiro 

DF Record (Record) 
Link ao vivo do SCS (palco 23) 

https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/veja-a-integra-do-df-record-desta-terca-feira-25-26022020 
(03’10” e 26’10”) 

25 de 
fevereiro 

G1 
Carnaval 2020 no DF: terça tem 
Wesley Safadão, Molejo e Bloco Pega 
Ninguém; veja programação completa 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/carnaval/2020/noticia/2020/02/25/carnaval-2020-no-df-terca-tem-wesley-
safadao-molejo-e-bloco-pega-ninguem-veja-programacao-completa.ghtml 

26 de 
fevereiro 

Correio Braziliense 
Sem crimes graves, o carnaval de 
Brasília celebrou a alegria 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/26/interna_cidadesdf,830453/sem-crimes-
graves-o-carnaval-de-brasilia-celebrou-a-alegria.shtml 

26 de 
fevereiro 

Metrópoles 
Carnaval de blocos alternativos leva 
milhares de foliões às ruas 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/carnaval-de-blocos-alternativos-leva-milhares-de-folioes-as-ruas 

26 de 
fevereiro 

GPS Lifetime 
No último dia de carnaval, Setor 
Carnavalesco Sul vibra na folia 

https://gpslifetime.com.br/conteudo/entretenimento/15/no-ultimo-dia-de-carnaval-setor-carnavalesco-sul-vibra-na-
folia 

26 de 
fevereiro 

SBT Brasília (SBT) 
Foliões aproveitam o carnaval até o 
último minuto 

https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasilia?video=joDZAsXW2ao#videos 

Março – 2020 
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12 de 
março 

Rádio Nacional 
Projeto quer colocar o Setor Comercial 
Sul no circuito turístico de Brasília 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-brasilia/2020/01/scs-tour-projeto-tem-o-intuito-de-ressignificar-imagem-
do-setor (entrevista com Guilherme Capanema) 

16 de 
março 

Rádio Nacional 
Como o coronavírus pode afetar os 
moradores de rua 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-brasilia/2020/03/coronavirus-e-moradores-de-rua (Barba sobre moradores 
& corona) 

18 de 
março 

SBT 
Fiscalização visita Rodoviária do Plano 

https://youtu.be/E8IvrTww69Y  (entrevista com Caio sobre moradores & corona) 

18 de 
março 

CBN 
 

Aguardando o link (entrevista com o Barba sobre moradores & corona) 

18 de 
março 

Metrópoles 
Coronavírus: população de rua tem 
vulnerabilidade agravada no DF 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/coronavirus-populacao-de-rua-tem-vulnerabilidade-agravada-no-df 
(entrevista com Barba) 

19 de 
março 

DFTV 1 (Globo) 
Defensoria Pública recomenda 
medidas para proteger moradores de 
rua do coronavírus 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/19/defensoria-publica-da-uniao-recomenda-medidas-para-proteger-
moradores-de-rua-do-coronavirus.ghtml 

30 de 
março 

Correio Braziliense 
Ações doam alimentos e produtos a 
moradores de rua, em meio à Covid-19 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/03/30/internas_economia,841142/acoes-
doam-alimentos-e-produtos-a-moradores-de-rua-em-meio-a-covid-19.shtml 

30 de 
março 

TV Justiça 
(enviei vídeos do Barba) 

Aguardando link 

30 de 
março 

TV Senado 
(enviei vídeos do Barba) 

Aguardando link 

31 de 
março 

Jornal SBT Brasília (SBT) 
Máscaras fabricadas para doação 

https://www.youtube.com/watch?v=dO4enzveYhM 

Abril – 2020 

03 de abril Correio Braziliense 
A cultura da capital tenta se 
reinventar sem poder fazer shows 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/03/interna_cidadesdf,842056/a-cultura-da-
capital-tenta-se-reinventar-sem-poder-fazer-shows.shtml?utm_source=onesignal&utm_medium=push (entrevista 
com Ian e Rafael) 
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