
Planaltina, 24 de junho de 2020. 

 

Carta aberta à Comunidade Planaltinense 

     

Como estudante do Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina, 

apresento um tema pouco ouvido e pouco discutido nas escolas de nossa 

cidade: o seu patrimônio histórico-cultural e ambiental. Em nossa cidade, temos 

vários pontos turísticos como a Pedra Fundamental e o Centro Histórico, que 

abrange o Museu, a Igrejinha, as praças, os casarões e um valioso patrimônio 

ambiental que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas.  

A cidade mais antiga do Distrito Federal deveria ter uma maior 

valorização da sociedade que nela vive, pois, muitos moradores não têm 

conhecimento sobre sua cultura e patrimônio e nem da riqueza ambiental que a 

cerca. A falta de conhecimento do seu valor histórico e cultural faz com que a 

comunidade aceite a não preservação por parte do poder público.  

Com o avanço da expansão urbana, muitas áreas que poderiam ser 

preservadas estão sendo loteadas. A modernidade e o crescimento da cidade 

precisam acontecer com responsabilidade. É importante que a população cobre 

isso dos governantes e não permita que a cidade perca a sua essência. 

Planaltina é uma cidade privilegiada pelo seu patrimônio ambiental e 

pela sua bagagem histórica. Por isso, convido a população para refletir, 

preservar e buscar mais conhecimento sobre o patrimônio histórico-cultural e 

ambiental da cidade mais antiga do Distrito Federal. 

 

 

João Carlos 

Aluno do IFB 
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