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Maior evento
já realizado
no Guará
Cerca de 45 mil pessoas acompanharam
a programação do Srasília Games,
realizado no Guará em dois finais de
semana. Somente no domingo passado,
cerca de 20 mil pessoas assistiram a
uma das etapas do Campeonato latino-
Americano de Motocross, na arena
montada no Cave, que teve a
participação de pilotos de 12 países
(PáginaS) .

Projeção bate -.
')recorde de
aprovação na UnB
Quase.a metade dos alunos do Colégio
Projeção que presta vestibular na UnSé
aprovada (PágIna 9).
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CHACAREIROS TAMBÉM·
- #Ift#

DENUNCIAM DEGRADAÇAO
Não são apenas os moradores e os am- que só não está totalmente destruido e

blentallstas que estão preocupados com a ocupado por causa da presença deles.
destruição do que resta do Parque do Guará. Marcelo garante que os chacareiros que-
Os chacareiros também. Para o represen- rem sair, mas exigem uma compensação e
tante dos chacareiros, Marcelo Teixeira dos critica o governo pela falta de negociação
Santos (entrevista nas páginas 6 e 7) o par- com eles.
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Copa? Que Copa?
Diferente dos anos anteriores, quando a cidade
ficava toda enfeitada durante a Copa do
Mundo, o guaraense parece que não está nem
aí para a seleção brasileira. Faltando uma
semana para a estréia do Brasil, não se vê
bandeiras nas ruas, nos prédios, nenhuma rua
enfeitada, nada, nada. Cá pra nós, uma seleção
com Josué, Gilberto Silva, Doni, Gilberto,
Felipe Melo, Elano e Grafite não consegue
empolgar ninguém. Só o Dunga.

Brasília Games
o evento foi um sucesso completo. O maior -já
realizado no Guará. Ponto para o mentor do evento, o
deputado guaraense Alírio Neto, e os organizadores
Rafael Souza e Lennon Custódio.

Rodo continua
Esta semana mais cinco pessoas foram exoneradas
(e imediatamente substituidas) na Administração do
Guará. Claro, só está ficando quem é aliado.

Tirando o sofá
Depois que informamos aqui que as obras das novas
quadras (foto) doGuará, a chamada do Cidade do
Servidor, estavam completamente paralisadas, a
Terracap, ou a empresa responsável, resolveram
interditar o acesso às ruas prontas. E uma forma de
evitar que vejam que as obras estão realmente
paradas ..

OPINIÃO

Vergonha!
Seis motos que participaram do

Campeonato Latino Americano de
Motoclicismo, no final de semana
durante o Brasília Games, foram r

roubadas durante o transporte para o
Acre. As motos pertenciam a pilotos do
Peru e da Colômbia. Roubar de peruano
e colombiano? Com todo o respeito.

ALCIR DE SOUZA

Roriz no Guará
Joaquim Roriz e sua caravana, que
estão precorrendo todo o DF, viriam
ao Guará no final de semana passada,
mas a visita foi cancelada.
A justificativa é que o ex-governador
. teria viajado para São Paulo.
A visita deve acontecer na próxima
semana, mas apenas na QE 38, onde
o ex-governador não corre risco de
ser hostilizado, pelo contrário, deve
ser aplaudido. Em outras quadras,
nem pensar, pelo menos por
enquanto.

Comitê de Ribeiro
O deputado distrital Raimundo Ribeiro
(PSDB), começa a investir no voto
guaraense, ao abrir seu comitê político na
cidade, na QE 32, Conjunto A casa 7.

Exame grátis
o laboratório Exame vai oferecer exames
grátis de glicose no próximo domingo, 6 de

. junho, no estacionamento do PárkShopping,
durnate a corrida Track & Field Run Series.

Modificações ne trânsito
O Detran deve concluir na próxima semana
o estudo de reestruturação do trânsito do
Guará. Entre as propostas estão a
construção de uma passarela para pedestres
em frente à nova estação do metrô, em
frente à QE 24, e a criação de
estacionamento no canteiro central do
Guará II

Ciclovia
Aplauos para a iniciativa da
Administração do Guará por criar
uma ciclovia dentro do Parque
Denner, entre o Polo de Moda e a
colônia Bernardo Sayão. Foi
construi da lá também uma quadra de
esportes. .
É uma forma inteligente de ocupar o
parque, preservar o meio ambiente e
oferecer lazer para a população.
O próximo passado, segundo o
administrador Joel Alve, será
recuperarção da nascente e o plantio
de árvores do cerrado.
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CIRCULAÇÃO
O Jornal do Guará (tiragem comprovada de 9 mil exemplares) é distribuído
gratuitamente por todas as bancas de jornais do Guará; em todos os
estabelecimentos comerciais, clubes de serviço, associações, entidades; nas
agências bancárias, no Clube do Comerciário; na Administração Regional; nos
consultórios médicos e odoritológicos e portarias dos edifícios comerciais do
Guará. E,ainda, através de mala direta a líderes comunitários, empresários,
autoridades que moram no Guará ou que interessam à cidade; empresas
do SIA,Sof Sul e ParkShopping; GDF, Câmara Legislativa, bancada do DF
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Cadê os Garis
do Guará???

Desde o aniversário do Guará,
onde ocorreu um grande mutirão de
limpeza e pintura de meios fios em
todo o Guará, que não encontramos
mais garis varrendo as ruas e calça-
das no nosso Guará. Cadê a turma
querida da limpeza? Sou morador
do Guará I, e a Praça da QI 02, está
uma vergonha de tanto lixo nas
ruas.

As poucas lixeiras existentes
ficam sempre abarrotadas, e como a
praça tem grande fluxo de pessoas,
em função da proximidade com o
supermercado Pão-de-Açúcar, a si- .
tuação fica ainda pior.

Sr. Administrador, Governador,
Delegado, Padre, Juiz, Deus do
Céu, e sabe Iá quem, favor tomar
providências, educação básica co-
meça com limpeza, mostrem aos
moradores que vocês têm essa preo-
cupação, ou será que não tem???

Gilberto Schottz
QI 02,. Guará I

••••
Talentos Culturais

do Guará
Parabenizo os responsáveis pela

matéria publicada (Jornal do Guará
- Ano 28 - n° 483, página 15 -
NOSSA CULTURA) a respeito de
Judson Seraine. Quem tem o privi-
légio de conhecer ou conviver de al-
guma forma com Judson sabe, sem
sombra de dúvida, que ele é uma
pessoa extraordinária. Uma pessoa
que, com muita maestria, sabe fazer
as pessoas se sentirem bem ao esta-
rem em contato com ele, seja con-
versando, seja assistindo a uma
declamação de seus poemas.

Posso afirmar que ele é uma
pessoa admirada por todos que inte-
Wam a Coletânea Poética do Guará.
E muito bom existirem pessoas que
são reconhecidas, neste caso o
"Casal da Simpatia", assim denomi-
nados pelo autor da matéria, e pes-
soas dedicadas em pesquisar e
divulgar matéria que traz ao conhe-
cimento público nomes e fatos per-
tinentes à valiosíssima arte
denominada Cultura. Didi Cordeiro
sabe apresentar tais matérias com
muita sabedoria.

Pedro Arantes

jornaldoguara@terra.com.br
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Administração
Regional do Guará
Administrador:
joel Alves Rodrigues
Centro Administrativo Vivencial
e Esportivo (CAVE)
Fone: 3383.7200

Diretoria
Regional de Saúde
Diretor; Maria Jocilda Albuquerque
QE 06 Area Especial
Fone: 3353.1528 R. 149

Inspetoria de Saúde
Diretor: Carlos Alberto de Almeida Silva
QE IJ Área Especial

• Fone: 3568-7867

Divisão Regional de Ensino
Dir: Maria Nazaré Oliveira Mello
QE 38AE
Fone: 3901-6656

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Coordenadora: Patrícia Kopp
EQ 15/26AE
Fone: 3567.2500

CAESB • Escritório Regional
QIII BI.A
Gerente: Mauro Azevedo
Fone: 115

CEB • Escritório Regional
QI 20 BI.A
Gerente: Selma Lúcia M.André
Fone: 3381-5933

Administração
do Parque do Guará
Parque do Guará - em frente à QE 19
Admin: José Carlos de Oliveira
Fone: 3381.7176

4a Delegacia de Polícia
Delegado: jeferson Lisboa Gimenes
EQ 15/26 (Centro Comunal)
Fóne: 3383.9400

40 Batalhão de
Polícia Militar
Ten.Cel Frederico Faulhaber
AE 10 BI.A
Fone: 3383.3023- Plantão L90

Corpo de Bombeiros
Com: Cap. Deusdete Vieira de Souza
júnior
QE 2 • Guará 1 - 3901.2899

Agência do Trabalhador
Gerente: Roberto Santana
QE 2 Lote NAE
Fone: 3382.6781- 3382.0470

Procon
Sede da Administração do Guará
Chefe: Marco Aurélio F.Santos
Fone: 3905.6766 - 3905.6763

Juizado Especial de Competência
Geral do Guará (Pequenas Causas)
AE 8 Lote F - Guará 11
Diretor de secretaria: Cláudio Nunes
Farias
Fones: 3301.3635 - 3301.4393

Cartório Eleitoral
Chefe:
Sandra Regina Gonçalves
QI7LoteC
Fone: 3382.7741

CIDADE 4 a 11 de Junho de 2010 3

Crescimento do DF
MAIS DE 3 MILHÕES DE HABITANTES EM 2030
Estudo da Codeplan projeto outros índices

e o brasiliense já está so-
frendo com o trânsito e ou-
tras consequências do

crescimento do Distrito Federal,
imagine daqui a 20 anos. Se-
gundo dados e informações refe-
rentes à população do Distrito
Federal, por sexo e grupos de
idade, bem como os indicadores
que representam a dinâmica de-
mográfica do DF, publicados no
volume 2 da série Demografia
em Foco - Indicadores Demográ-
ficos Prospectivos para o Distrito

. Federal 1991-2030, editado da
Codeplan, a população da capital
chegará a 3 milhões, 270 mil ha-'
bitantes em 2030.

De acordo com dados pro-
duzidos em parceria pela Code-
plan, IBGE e UNFPA, os
resultados da projeção da popu-
lação do Distrito Federal apon-
tam para que, se mantidas as
hipóteses a respeito dos parâ-
metros demográficos, em 2030
poderá ser observado o seguinte.
cenário:

As crianças menores de um ano serão apenas 1,3 % da população;
O grupo etário com idades inferiores a cinco anos representarão 6,3%;
As demandas por escolas, com idades de até 14 anos, serão cerca de 20% da

população total;
O contingente populacional em idade potencialmente ativa (15 a 64 anos) estará em

torno de 70,0% da população total;
O índice de envelhecimento da população será de 51,1 %, significando que para cada

100 pessoas menores de 15 anos existirão 51 pessoas de 65 anos e mais;
Mais da metade da população será constituída de mulheres;As mulheres com idade

acima de 60 anos representarão 42,1 % a mais do que os homens no mesmo grupo de
idade; O número médio de filhos por mulher continuará a decrescer e, cada uma terá
cerca de 1,6 filho ao longo de sua vida reprodutiva;
Os nossos idosos poderão passar; dos iniciais 1,2%,em 1960, para perto de 15%;As

mulheres que, na década de 1960, viviam em média 2 anos a mais do que os homens,
terão uma sobrevida de 7 anos a mais;
A razão de sexo, que no ano da inauguração de Brasília era de 165 homens para cada

100 mulheres, será de apenas 91;
Nas idades acima de 60 anos essa relação será bem inferior, de 70 homens para cada

grupo de cem mulheres;
As mulheres com idade superior a 80 anos estarão praticamente sozinhas no topo da

pirâmide, serão 95% a mais do que os homens;
A população do Distrito Federal terá uma estrutura etária tipicamente de países

envelhecidos. Em suma, os dados apresentados no estudo atentam para o aumento
significativo da população idosa, em razão da melhoria da qualidade de vida, aumento da
expectativa de vida, entre outros e chamam à reflexão mais uma vez. para a necessidade
premente de elaboração de políticas públicas voltadas essencialmente para este
segmento da população.

Cidade receberá 70 mil novos habitantes até 2020

Guará cresce acima da média
Dez anos antes do Distrito Fe-

deral ultrapassar os 3 milhões de
habitantes, a Região do Guará terá
sua população aumentada em
cerca de 50%. Aos 150 mil habi-
tantes atuais, serão acrescentados
mais 70 mil habitantes, por conta
do aumento vegetativo das famí-
lias e o lançamento de novos em-
prendimentos na cidade. Somente
na orla e no centro do Guará lI,
onde estão em construção ou pre-

vistos 24 projeções, serão cerca
de 25 mil novos moradores. As
novas quadras (Cidade do Servi-
dor e QE 60), terão mais 12 mil
habitantes.

A região receberá mais 15mil
novos moradores com a implan-
tação do Setor Jóquei e 4 mil nos
empreendimentos entre o Setor de
Oficinas Sul, o Parque do Guará
e o Carrefour, localizados na Re-
gião Administrativa do Guará

padaria de Brastiia nasceu no Guartl.-
Suara -QE 15

3567 55 7 suara - QE25
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CIDADE
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Brasília foi palco do TerceiroBrasília Games, evento que reuniu várias tribos de esportistas radicais na arena do Cave

Aterceira edição do Brasília
Games agitou o final de se-
mana no Cave, deixando a

RPpulação do Guará satisfeita com as
inúmeras atividades oferecidas, tais
como bungee jump, escalada, tiro-
lesa, campeonato de skate nas moda-
lidades Street e Half Pipe, além do
Torneio Latino Americano de Moto-
Cross, que aconteceu no sábado e do-

. mingo, dias 28 e 29 de maio.
Para que os eventos pudessem

acontecer foram necessárias reformas
no local, aliás, reformas não é bem o
termo a ser utilizado, uma vez que a
pista de Motcross teve que ser cons-
truída para poder abrigar um evento
deste porte na cidade. A população do
Guará aprovou a iniciativa' do depu-
tado Alírio Neto que, destinando os
recursos necessários, viabilizou a
construção do espaço. Foi feita uma
completa transformação no local,
atendendo a tudo que a população al-
mejava. Para que os skaters pudes-
sem treinar inclusive à noite, foi feita
toda iluminação da pista de Skate
Street - a modalidade mais praticada
no Brasil, que utiliza obstáculos ur-
banos como corrimãos, rampas, esca-
darias etc -, além da construção da,
pista vertical para os que treinam na
modalidade RalfPipe.

Que o diga o competidor Clécio
Neguinho, 39 anos, que forneceu
todas as medidas para construção da
rampa de Half Pipe, para a prática do
skate vertical, em que a pista tem o
formato de U. "Até que enfim uma
rampa boa no Brasil para poder com-
petir comas do exterior. Essa preocu-
pação que o deputado teve foi
excelente para o esporte em Brasília,
pois os competidores poderão treinar
com as mesmas condições que outros
esportitas estrangeiros", acrescentou
o atleta. Neguinho ficou a duas colo-
cações para chegar a final da catego-
ria, porém estava feliz em ter
participado do evento. O vencedor da

. categoria Half Pipe, Dan Cezar, 19
anos, faz coro com Neguinho quanto

. à melhoria das condições de treino
i para todos os competidores do DF.
, Moradora do Guará, Juzinete
Martins, 46 anos, esteve presente jua-
tamente com os filhos João Pedro e
Amanny, 8 e 12 anos, nos quatro dias
do Terceiro Brasília Games e apreciou
o evento. Ela diz que cresceu na ci-
dade e que foi como se voltasse à

época de adolescente. Juzinete re-
corda-se ainda de quanto o deputado
Alirio Neto foi administrador da ci-
dade e que ele sempre se empenhou
em valorizar os espaços ociosos. além
de procurar melhorar vida dos habi-
tantes do Guará para que os morado-
res pudessem ter boas altemativas de
lazer. Quanto à iniciativa do deputado,
ela dá sua aprovação "épreciso valo-
rizar a pessoa que trnbaIba pela c0mu-
nidade e acho' exCelente o trabalho
que ele vem desempenhando pelo
Guará e por toda Brasília".

E não'foram apenas os moradores
'do Guará que aproveitarnm os dias de
lazer e esportes radicais no Tereeiro
Brasília Games. Pessoas de todas as
localidades do DF também c0mpare-
ceram. Gente como Eduardo Cruz, 29
anos, morador de Sobradinho, que
afirmou que Brasília estava mesmo
precisando abrigar eventos esportivos
dessa categoria, para mostrar as ou-
tras capitais que a cidade valoriza os
esportes radicais e que também tem
condições de abrigar as competições
internacionais.

Quanto ao bungee jump houve
muita gente que perdeu a corngemna
hora de saltar, mas mesmo assim a
fila estava grande. Ítalo -Barros" 21
anos, foi um dos corajosos. Ele disse
que a sensação de liberdade é indes-
critível e que a proximidade com
chão dá um frio na barriga, mas
mesmo assim o rapaz não titubeou na
hora de enfrentar a fila com mais de
100 pessoas para experimentar o
salto. Na tirolesa as crianças fizeram
a festa e os pais, atentos, deram apoio
aos seus filhotes na hora de desliza-
rem pela corda. O paredão para esca-
lada foi outra atração que teve grnnde
procura, famílias inteiras se avento-
ratam. Leonardo Costa, 40 anos, que
estava lá com a família inteira, afir-
mou que é importante incentivar os
filhos desde pequenos na prática de
esportes e que a escalada é essencial
para adquirir resistência.

Tudo foi pensado para agradar a
todas as idades. Para os pequenini-
nhos havia o espaço kids, com to-
bogã. piscina de bolinhas e
brinquedos infláveis. Os mannanjos
puderam aproveitar também o Paint
Ball, onde o objetivo do jogo é pin-
tar todos os componentes do time
adversário com balas de tinta e pis-
tolas de ar.

-

Evento de Motocross atraiu cerca de 20 mil pessoas

SkIlle foi outra atração que atraiu grande público

História de Sucesso
Mas o evento mais esperado den-

tro do Terceiro Brasília Games, que
reuniu cerca de 20 mil pessoas no
Cave, aconteceu no domingo dia 30.
Foi o torneio Latino americano de
MotoCross que, desde os treinos li-
vres que aconteceram no sábado, 29,
já anunciava o sucesso que seria a
competição. O piloto Leandro Silva,
o Nando, fez as arquibãncadas treme-
rem com seus saltos, obtendo uma
excelente colocação nos treinos e
mantendo a liderança da competição
de ponta a ponta.

A polícia organizou o trânsito e
teve estacionamento de sobra para
todos que vieram prestigiar o
evento que tinha entrada franca. Os
amantes do esporte apreciaram
todos os quatro dias do evento e
elogiaram bastante a atuação da or-
ganização, podendo assistir ao cam-
peonato sem grandes problemas.
Para Leonardo Campos, 19 anos, o
Guará foi privilegiado com o
evento dessa importância.

Para que o evento pudesse acon-
tecer, foi necessário que a pista fosse
construída, o que se tomou viável.

apenas com a aprovação do projeto
do deputado Alírio Neto.

Desde os tempos em que ocupou
a Administração Regional, Alírio
sempre valorizou a prática despor-
tiva. Ainda em 1997 realizou o pri-
meiro Brasília Games, então
conhecido como olimpíada de espor-
tes radicais, lançando a semente do
que está se transformando em uma
referência para o Guará.

Posteriormente, já na Câmara Le-
gislativa, Alírio sempre buscou viabi-
lizar recursos e apoio institucional
para eventos esportivos. Foi assim
em 2009, com o segundo Brasília
Games e, agora, na terceira edição-
dos jogos. "Faço isso para que o
jovem valorize o esporte como uma
opção de vida, afastando-o do risco
das drogas", afirmou o deputado.
Ainda segundo Alírio, viabilizar a
construção da pista, além da revitali-
zação de toda a área esportiva e cul-
tural do Cave, faz de Brasília e, em
especial, o Guará, uma referência na-
cional e internacional em eventos
desse porte.

Sem dúvida, viabilizada a cons-
trução da pista, foi possível o contato
da organização do Brasília Games
com a Federação Brasileira de Moto-
Cross e o torneio pode ter uma de
suas etapas no Guará. Para felicidade
dos moradores da cidade na primeira
bateria da prova o brasileiro Leandro
Silva deu um show. Que se repetiu
também na segunda fase da prova.

O piloto elogiou bastante a pista
e a organização do evento, além da
iniciativa de se montar toda arena de
esportes radicais na cidade. A res-
peito da competição e de seu desem-
penho na prova o brasileiro afirmou
que "Vencer em Brasília foi muito
legal. É uma cidade bem parecida
com Curitiba, obviamente não no
clima, que eu estranhei um pouco
por estar bem mais quente do que lá
onde eu moro", brincou Leandro.
Além disso, ele afirmou ainda que as
baterias foram muito boas, pois na
primeira largou em primeiro lugar e
na segunda em segundo, e que ape-
sar dos outros competidores terem
forçado bastante durante a competi-
ção ele conseguiu manter o ritmo e
vencer nas duas baterias. "Graças a
Deus consegui render o meu melhor
e vencer nas duas baterias", reforçou
o piloto.
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-PARQUE DO GUARA

.MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS/Representante dos chacareirosdo ParquedoGuará

"São os chacareiros que preservam o Parque'
esmo tendo sido o primeiro
parque do DF a ser oficial-
mente documentado, o Par-

que do Guará recebeu apenas uma
cerca, um mirante e mais nada. O go-
verno e os ambientalistas culpam os cha-
careiros, que, segundo eles, impedem a
implantação do projeto, que prevê a re-
cuperação da área degradada e a insta-
lação de equipamentos de lazer. Os
chacareiros, por seus lados, transferem
a culpa ao governo, que não negocia
uma saída que os compensem. A queda
de braço foi parar na Justiça e na Câ-
mara Legislativa epromete mais capitu-

o que vocês pretendem fazer
depois que o TJDFT conside-
rou inconstitucional a emenda
que fixava os chacareiros no
Parque?

- Primeiro, gostaria de infor-
mar que os chacareiros não pre-
tender ficar no Parque. Todas as
ações que empreendemos, na
Justiça e na Câmara Legislativa,
foi para preservar os nossos di-
reitos. Temos consciência que o
Parque precisa ser .implantado e
não queremos ser o impecilho
para isso deixar de acontecer. O
que não aceitamos é que seja-
mos retirados sem qualquer di-
reito. A maioria dos chacareiros
está lá há mais de 30 anos, al-
guns com até 40 anos, e não
podem ser chutados sem mais
nem menos. A maioria produz
para seu sustento. Está fácil re-
solver: basta o governo nos.
apresentar uma área onde possa-
mos continuar com nossas ativi-
dades, nos indenize pelas
benfeitorias e nos dê um prazo
para essa transferência. A mu-
dança envolve transferência de
escolas para nossos filhos e uma
infraestrutura semelhante à que
temos, ou seja, que tenha ener-

los. A última decisão beneficia o go-
verno, com o cancelamento pela Justiça
da emenda' parlamentar, aprovada no
Plano Diretor de Ordenamento Territo-
rial do DF, que permitia oparcelamento
doparque. Nesta entrevista, opresidente
da Associação dos Chacareiros da Mar-
gem Esquerda do Córrego e Adjacên-
cias, Marcelo Teixeira dos Santos, que
representa 76 dos 86 chacareiros, ga-
rante que, ao contrário do que são acu-
sados, são. eles que, preservam o que
resta do parque e reclama dafalta de in-
teresse do governo em negociar uma
saída para o problema.

gia e seja próxima de hospital,
comércio, etc. Ou seja, a culpa
do parque não estar implantado
é do próprio governo e não
nossa.

Vocês já haviam recebido
uma proposta de transferên-·
cia para uma fazenda nas pro-
ximidades do Recanto das
Emas. Por que não aceita-
ram?

- Nos ofereceram a Fazenda
Monjolo, que está em litígio e
sem qualquer infraestrutura. As
famílias da Estrutural que foram
transferidas para lá só dispu-
nham de banheiro químico. Pro-
blema por problema, preferimos
ficar e buscar nossos direitos.

Essa foi a última proposta?
- Foi e já se vão quatro anos.

Depois, ninguém veio propor
mais nada. Ninguém do governo
tem conversado conosco. O que
existe. é muito conversa e ne-
nhuma ação. O parque está ser-
vindo apenas como motivo
político, principalmente agora
com as eleições. Está cheio de
defensores. Por que o governo
não começa a implantar a parte

de recreação do Parque? Nada
impede que as ações comecem.

o governo alega que não há
como fazer alguma coisa com
os chacareiros lá?

- Conversa, desculpa. Os
chacareiros não impedem. Boa
parte do parque não está ocu-
pada. O que falta é vontade po-
lítica de fazer. Os chacareiros
ocupam principalmente as mar-
gens do Córrego Guará. Por que
não fazem na área que não está
ocupada?

As críticas das presenças dos
chacareiros é que eles estão
degradando o que resta do
parque ...

- Pelo contrário, o parque só
existe porque os chacareiros
ainda estão lá. São eles que im-
pedem que a área já esteja ocu-
pada por empreendimentos
imobiliários e esteja degradada
de outras formas. O Parque está
se acabando por culpa do próprio
governô, que tem incentivado a
ocupação paulatina da área,
como aconteceu com os areieiros
(entre o SIA e o SOF Sul) e na
área ao lado do SOF Sul. E por

falta de fiscalização. Oficial-
mente, o parque tem 306 hecta-
res mas eu provo que restam
menos de 200 hectares. O que
poucos sabem ou não interessa
publicar é que o ex-governador
José Roberto Arruda assinou um
Decreto (n° 30638), no dia 3 de
agosto do ano passado, 'permi-
tindo o parcelamento da Area 28
(ao lado do ParkShopping), logi-
camente para atender à especula-
ção imobiliária. A Caesb por
exemplo joga esgoto diretamente
no Córrego Guará. Os empresá-
rios do Sof Sul jogam todo tipo
de lixo e entulho dentro do par-
que e óleo dentro do córrego. O
que está preservado é exata-
mente o que está com os chaca-
reiros. Já tiramos quase 10
veículos abandonados de dentro
da área do parque. Em 2007 e
2008 (mostra ofícios), por exem-
plo, solicitamos à Promotoria de
Defesa do Meio Ambiente soli-
citanto uma força tarefa para
vistoriar e comprovar a degrada-
ção do parque e alertando para o
risco da situação piorar. Em
todas as oportunidades em que o
parque é debatido, mostro fotos
da destruição por terceiros, fotos

que estou fornecendo agor
Jornal do Guará. E sempre
nunciamos aqueles que se di
chacareiros mas não ajude
preservar o Parque.

Quantos são os chacareín
- São 86, mas filiados à

sociação 76, porque exclui
lOque utilizam suas chá
para outros fms e não ajudai
preservação.

, O que é produzido no pari
- Hortifrugranjeiros e

mos alguns animais para ~
sistência, como vaca, p<
codorna, galinha ... E tudo
o cuidado de não prejur
mais. o meio ambiente.

O administrador do Pai
disse ao Jornal do Guará
os chacareiros eram arro
tes, se sentiam donos da ái

- Isso nunca existiu, até
que ele nunca conversa
nosco. Para o administrad
Parque do Guará é apenas a
em volta do mirante. Ele
conhece o restante. A pn
presença do governo é pre
e não ajuda em nada.
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As fotos foram tiradas por Marcelo Teixeira dos Santos (ver matéria ao lado) para mostrar que os chacareiros não são os vilões da degradação do parque

,
PARQUE DO GUARA

Como parte do Parque do Guará está sendodestruida

Esgoto jogado pela própria Caesb

Queimadas

Ocupação de parte da área para imóveis

Esgoto jogado pelos oficineiros do Sol Sul

Entulho despejado por carroceiros e caminhoneiros Esgoto jogado no córrego
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PMDB FAZ CONVENÇÃO DIA 19
Em recente reunião, a
Comissão Executiva
Regional do PMDB-DF
decidiu que o nome do
partido para a
composição de uma
chapa majoritária,
independente do cargo
será o do presidente
regional da legenda,
deputado federal Tadeu
Filippelli (foto). O
partido, porém, não
decidiu se Filippelli
será o candidato a vice
na chapa do PT ou o
candidato ao GDF em
uma chapa independente. A decisão só sairá na convenção
regional do partido, marcada para o dia 19 de junho.
Após esta decisão o PMDB tenta encerrar todas as
especulações surgidas já há algum tempo sobre a possível
candidatura do governador Rogério Rosso. Apesar das
constantes negativas do próprio Rosso de que não sairia
candidato à reeleiçao, nos bastidores das negociações de uma
via alternativa para a eterna polarização PT X Roriz, o nome
de Rogério Rosso sempre foi um dos mais cotados. As
pessoas se esquecem que quem dá legenda e vota são os
convencionais do partido. Nem sempre querer é poder.

VOCÊ SAB.lA? ••
- Que o coeficienteeleitoral das eleiçõesproporcionaisé
calculadoa partir da divisãodo número de votos válidos pelo
número de vagas na disputa?

- Que os votos nulos não entramnesta operaçãomatemática?

- Quepara a próxima eleição o coeficienteeleitoralpára
deputadoDistrital irá variar de 58 a 65mil votos?

- Que para deputado federal o coeficienteeleitoral será de 175a
190mil votos?

- Que a ausência do PresidenteLula em algumadisputapode
aumentaro índice de abstençãonas eleições de 201O?

- Que é previsto um aumentode 4,77%de eleitores em relação à
eleiçãopassada? o

- Que existe uma grandetensão pré-eleitoral em função do
recente escândalopolítico noDF, da índefmiçãodos candidatos
aoGDF e para o SenadoFederal? -,

PESQUISA DA EXATA
A última pesquisa do Instituto EXATA mostra um crescimento dos candidatos alternativos e
uma estagnação de Roriz e de Agnelo, o que demanda uma nova estratégia por parte dos
partidos de ambos. Vejam os resultados das quatro diferentes simulações:

Roriz - 35,1%
Agnelo- 23,7%,
Fraga - 10,4%

CINCO PARLAMENTARES DO DF ENTRE OS
MAIS INFLUENTES DO CONGRESSO NACIONAL
O DIAP - Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar divulgou a 173edição da
lista de principais lideranças das
duas Casas do Congresso - Câmara
dos Deputados e Senado Federal.
Entre os 100 "Cabeças" há 69
deputados e 31 senadores e o Distrito
Federal apareceu com cinco nomes -
os deputados Geraldo Magela (PT), -
Rodrigo RoUemberg (PSB) e Tadeu
Filippelli (pMDB) e os senadores
Cristovam Buarque (pDT) e Gim
Argello-PTB- (foto). Os cinco já
haviam aparecido na lista em 2009.

KARINACURI
ROSSOJÁSE

DESTACA
A primeira Dama

Karina Curi Rosso, a
exemplo de quando o

marido era
administrador regional
de Ceilândia, já tem se
destacado no trabalho .

sócio - cultural que é de
sua responsabilidade.
Muito gentil e educada
tem procurado conhecer
todos os órgãos do GDF
e buscado uma forma de
atuação em conjunto.
Seria muito bom se

voltasse àquela época
em que as primeiras
damas de cada região

administrativa
realizassem um trabalho
conjunto com a primeira

dama do DF.

FRENTE ALTERNADVA PARA 2010 PARnLHA DE CARGOS
ENTRE DISTRITAIS.Em um encontro recente, os presidentes do DEM, do PPS,

do PHS, do P1N, do PY, do PTC e do PSL foi disculida a
possibilidade de uma coligação para as eleições de 2010. A
discussão passou pela criação de uma frente partidária, pois
"Toda polarização é burra e antidemocrática", mgumenta

Newton Lins presidente do PSL. A conclusão dos partidos é
que é preciso lançar uma candidatma alternativa às que estão
apresentadas atualmente e que esta alternativa deve sair com
ou sem a participação do PSDB. Os tucanos preferem não se
envolver por enquanto. As sete legendas decidiram então

manter o espaço aberto ao PSDB, mas, caso ele demore a se
decidir ou decida se coligar a um outro candidato, a proposta

da frente segue da mesma forma

Não entendi a matéria publicada em um jornal como se fosse
o :fimdo mundo Deputados Distritais ou Federais terem
cargos comissionados no GDF indicados por eles. Desde que
o nosso País ou qualquer outro do mundo que elege seus
representantes pelo processo democrático do voto, cabe ao
vencedor indicar pessoas de sua confiança, ou seja, são
cargos de livre provimento. No caso do DF são os cargos em
comissão - DFA, DFG ou CNE - onde cada um que ocupa
Secretarias de Estado, ou Administrações Regionais (ou
indica alguém para ocupar) têm o direito de nomear pessoas.
A lei prevê ainda que 50 % destes c~os são de funcionários
de carreira. E isto o jornal não citou e nem fez levantamento.

--IPerguntar não·ofende1-
- Se o atual Governador é do PMDB, por que existem fIliados
do partido sendo sumariamente exonerados sem a menor
eIp6ação?
- Como conseguiruma audiênciacom os assessoresdo
Governadorque antes te conheciam?
- Como vai m!U" a situação do PMDB nas próximas eleições?

Frases ••I--------~
"A diferença fundamental entre Direita e Esquerda é que a
Direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram, e a
Esquerda acredita cegamente em tudo que ensina." - Millôr
Femandes
"Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda
não chegou ao poder." - Millôr Femandes

"Em Brasília não há inocentes; todos são cúmpIkes... " - Nelson
Rodrigues
"Em política, quanto mais eia muda, ma é a mesma coiQ." -
AlphonseKarr
"Errar é humano. Culpar outra pessoa é poIítka. " -
HubertH. Humpbrey
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Projeção aprova 38% dos alunos
que prestam vestibular na UnB

Quase metade dos alunos do colégio em Taguatinga e no Guará que
se inscrevem no vestibular da Universidade de Brasilia são aprovados

Conrado VitaJi

uase metade dos alunos
do Colégio Projeção do
Guará e de Taguatinga

que stam o vestibular da UnB
(Universidade de Brasília) são
aprovados. Os números acabam
de ser divulgados e impressio-
nam pelo salto de qualidade al-
cançado pelo colégio nos
últimos anos. Só de 2008 até os
dias atuais, o número de estu-
dantes do colégio aprovados no
vestibular mais concorrido da
capital do país cresceu 600%. O
crescimento vertiginoso está di-
retamente ligado às medidas de
elevação da qualidade de ensino
adota das ao longo dos últimos
três anos. Com a palavra o coor-
denador do ensino médio do Co-
légio Guará, professor Gilson
Gomes, e o coordenador do en-
sino médio do Colégio Tagua-
tinga, professor Robson Lopes,
o "Guga". "Reestruturamos o en-

"

Hoje, a cada 20 dias, em média,
aplicamos uma avaliação para
os alunos. Ato contínuo, isso faz
com que eles estejam em perma-
nente preparo, em constante ati-
vidade de estudos e pesquisa; o
que consolidou o conhecimento

Centrão tamhem tem escola integral
Cento e trinta alunos passam a ter atividades no contraturno

das aulas com reforço escolar, esporte, cu~tu,-ae lazer
o Centro Educacional 03 do

Guará II - mais conhecido como
Centrão -localizado na EQ 17/19,
passa a atender seus 130 alunos do
Ensino Fundamental no sistema de
Educação Integral. Nesta terça- .
feira (10 de junho) foi apresentada
a programação de atividades no
contraturno da escola, que irão va-
lorizar o ensino alternativo de qua-
lidade e dinâmicas que não são
aplicadas no ano letivo comum,
como teatro, dança e rádio.

Uma das novidades do novo
currículo escolar da escola é a par-
ceria com a Gedes (Gerência de

Os professores Gilson Gomes e Guga, das coordenações di! Guará e de Taguatinga:
"Capacitamos nossos docentes e contratamos professores especialistas nos processos seletivos da UnB"

sino médio fazendo pesados in-
vestimentos no quadro de pro-
fessores. Capacitamos nossos
docentes e contratamos profes-
sores especialistas nos processos
seletivos da UnB; além disso,
alteramos o sistema de provas.

Desenvolvimento Social) daAdmi-
nistração Regional do Guará, que
propõe cursos exclusivos e gratui-
tos voltados para a qualidade de
vida da comunidade, como lutas
marciais, técnicas profissionalizan-
tes e práticas esportivas.

As classes da Educação Inte-
gral acontecerão três vezes por se-
mana na própria escola. Já nas
sextas-feiras, as turmas terão aulas
na Casa das Pedras (sede da
Gedes) para participarem de aulas
de inclusão digital, dança, vôlei,
rádio escolar e teatro. Além disso,
haverá aulas de reforço e sala de

leitura exclusiva para os alunos.
O Centrão não é o primeiro a

implementar o sistema de Educa-
ção Integral no Guará. Dez escolas
já funcionampor período completo
na cidade. Um dos destaques é o
Centro de Ensino Fundamental 05
(EQ 32/34), que possui duas hortas
comunitárias cultivadas pelos pró-
prios alunos. Segundo a Divisão
Regional de Ensino do Guará, as
próximas instituições a dispor do
método integral' são os Centros
Educacionais 01 e 04.A previsão é
que passem a funcionar ainda em
2010.

voltado para o processo sele-
tivo", explicam os coordenado-
res. "Ao alcançarmos os 38%
de aprovação, consolidamos
uma liderança incontestável nas
regiões do Guará e de Tagua-
tinga".

Aprovação em Federais
Os coordenadores de Tagua-

tinga e do Guará ainda lembram
que os colégios também têm ob-
tido aprovação significativa em
universidades federais de estados
do Centro-Oeste e do Sudeste.

.: ~ z-:
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Sejus leva idosos a
espetáculo de circo

GUITARRISTA STANLEY JORDAN VISITA
ESCOLA PÚBLICA NO GUARÁ

o dia será de
festa e animação
para mil pessoas da
melhor idade de 11
cidades do DF. Elas
irão conhecer, nesta
sexta-feira (4 de
maio), o projeto do
atorMarcos Frota, a
Universidade do
Circo, na Esplanada

A Coordenação
para Assuntos da
Terceira Idade
(Cati), da Secretaria
de Justiça, Direitos
Humanos e Cidada-
nia (Sejus), levará
na próxima sexta-
feira(04), às 16hs, cerca de mil e
cem idosos ao Unicirco, a Universi-
dade do Circo idealizada pelo ator
Marco Frota, O espetáculo será as-
sistido por idosos dos centros de
convivência das cidades de Ceilân-
dia, Taguatinga,Samambaia, Gama,
Recanto das Emas, Núcleo Bandei-
rante, Planaltina, Guará, Riacho
Fundo, Sobradinhoe SantaMaria. O
Unicirco está instalado no Com-
plexo Cultural da República, na Es-
planada dos Ministérios, ao lado do
Museu da República.

Artista mundialmente consagrado participa do projeto "República Blues"
econhecido como um
dos maiores talentos do
jazz, o músico americano

Stanley Jordan possui uma car-
reira sólida de 28 anos em ativi-
dade no circuito internacional. O
guitarrista, considerado criador
de uma técnica ímpar no uso do
instrumento, foi apresentado
como o grande destaque do pro-
jeto "República Blues", evento
apoiado pela Casa da Cultura
(Gerência de Cultura e Educação
da Administração Regional do
Guará).

Na sexta feira passada (28 de
maio), o compositor fez uma vi-
sita surpresa ao Centro de En-
sino 01, do Guará I (destinado a
crianças e adolescentes do en-
sino fundamental), e encantou a
todos com seujazz contemporâ-
neo e influente. O pocket show
foi gratuito e contou ainda com
um discurso rápido de Stanley,
que serviu como incentivo aos
alunos a investirem em suas fu-
turas carreiras e não desistirem
de seus sonhos.

. A Unicirco Marcos Frota é um
projeto artístico com atitude social
que forma artistas circenses por
meio de oficinas livres, desenvol-
vendo não só a técnica,mas também
a educação e a atuaçãodessesjovens
na sociedade. Tudo o que acontece
sob a lona do circo influencia cultu-
ral, social, artística e pedagogica-
mente na vida desses artistas e do
grande público. O circo ficará em
Brasília até 13 de junho, com apre-
sentações gratuitas do musical cir-
cense intitulado "Somos Todos
Brasileiros". Jordan mostrou muita simpatina na visita à escola

•
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o RANKINGDAS COPAS
Com seus títulos mundiais, com 208

pontos,o Brasil é ó líder absoluto do Ranking
das Copas, publicação criada pela Fifa com a
fmalidade de destacar os mais importantes dos
Mundiais realizados pela entidade desde 1934.
A Alemanha ocupa o segundo lugar, com 188,e
a Itália o terceiro lugar. A Seleção Brasileira
também é a que mais gols marcou nos
Mundiais. A maior goleada da história da
competição, no entanto, foi da Hungria, na
Copa de 1982, quando massacrou RI Salvador
porlOXl.

O camaronês Roger Milla ,à época com 42
anos, aparece como o jogador mais velho a

FEIJOADA DA VITÓRIA
Túlio Maravilha, Sergio Manoel, José

Carlos, Iranildo e mais alguns ex-craques do
Fogão na campanha da conquista do
Campeonato Brasileiro de 95, confirmaram
presença, dia 12,na "Feijoada da Vitória".
no bar e restaurante Caminho de Casa-Bar
do Botafogo-, na QE 17. O convite, com
direito a uma camisa comemorativa do
titulo, custa R$ 30. Confirmações no local,
com Flavio Botafogo.

Paula Pequeno
GUARAENSE VOLTA
A JOGAR NO BRASIL

epois de quase dois anos jo-
gando na Rússia, a jogadora
de vôlei Paula Pequeno, da

seleção brasileira, está voltando ao
Brasil para jogar no Vôlei Futuro,
de São Paulo.

Nascida no Guará, onde conti-
nua morando a mãe, Paula tomou-
se uma das principais jogadores de
vôlei do País, transformando-se
num dos principais destaques da se-
leção brasileira.

No ano passado, Paula foi
campeã sul-americana e medalha
de prata na Copa dos Campeões
com a camisa da seleção. "Estou
muito feliz em voltar a jogar no,
Brasil e ficar mais perto' de minha
família. Foi boa a experiência na
Rússia, mas sofri com o clima, a
cultura e a comida. Mesmo assim'
fui campeã nacional lá pelo Zare-
chie Odintsovo", comemora a
. guaraense.

Túlio, Zé Carlos e Sérgio Manoel:
trio de ídolos botafoguenses
foi mantido para a Série D

Gu.ará na Série D

Botafogo DF
estréia dia 18

Confirmado na Série D do Campeonato
Brasileiro, o Botafogo DF estreia na competi-
ção no dia 18 de julho, provavelmente contra
um dosdois outros representantes brasilienses
na chave, Brasília e Ceilândia. O quarto da
chave é o Araguaina (Tocantins). O Botafogo
conseguiu a vaga com as desistências de quatro
times do interior de Goiás.

Durante a coletiva para falar sobre a parti-
cipação do clube na Série D, o presidente do
alvinegro guaraense, Walter Teodoro, informou
que o time já tem seis jogadores contratados

, para a formar a base: Túlio Maravilha, Sérgio
Manoel, Zé Carlos, Rafinha, Thompson e Leiz.
Segundo ele, outros 12 jogadores de "nível de
Série A" serão anunciadas na próxima semana.
O time será comandado pelo técnico Gerson'
Vieiraj ex-Gama).

Somadas todas as Copas disputadas, o
artilheiro também é do Brasil. Nada mais nada
menos do que Ronaldo Fenômeno, com 15 gols
(1998,2002 e 2006),seguido pelo alemão Gerd
Miiller, com 14 gols. Com 6 jogos disputados,o
maior artilheiro em uma Copa é o francês Just
Fontaine, com 13 gols.em 1958,

Estranhamente, o ranking da Fifa não
destaca como zebra a vitória norte-americana
sobre a Inglaterra, em 1950, no Brasil. Para a
entidade, as maiores zebras nos Mundiais ficam
por conta das vitórias da Argélia sobre a
Alemanha (2 X 1 (1982) e da Coréia do Norte
sobre a Itália (2 X O) em 1966. É isso aí!

DROGAS, NÃO!

em duas possibilidades: concorrer ao Senado
Federal ou à Câmara Legislativa do DF
Estêvão estará livre da punição eleitoral em
2012, Segundo minhas andanças por aí, para
um ou outro cargo, estará eleito. Fácill//IPARA
narrar jogos do Mundial para a Rádio Nacional
do Rio de Janeiro, quem segue para a
Maravilhosa, dia to, é o rubro-negro e excelente

marcar um gol.Aconteceu na Copa de 94, nos
Estados Unidos.O título de o goleiro mais
velho a participar de um Mundial está com o
goleiro italiano Dino Zoff, que atuou até os 40
anos. Já o brasileiro Nilton Santos- o
Enciclopédia do Futebol-,é destacado como
mais velho jogador a conquistar o título de
campeão inundial, aos 37 anos, na Copa de 192,
noChile. Também é do Brasil a marca de
possuir o jogador mais jovem, entre todas as
seleçõe que disputaram as Copas até hoje. E
aos que imaginam ser Pelé, ledo engano. Foi
Edu, ex-ponta-esquerda do Santos na Copa de
1966 ,na Inglaterra, aos 16 anos e 11 meses.

INTERDiÇÃO
A interdição do ginásio Nilson

Nelson ocorreu em razão da quantidade
de latinhas de refrigerantes e cervejas
atiradas pelos torcedores nos jogadores
do Flamengo, invasão à quadra e
inexpressivo número de policiais para o
público presente. E em Brasília,
convenhamos, latinhas nos estádios
virou rotina. Posto isto, não adianta
chorar.

Nota mil para o projeto Educação com Segurança,
que reúne diariamente nas escolas da rede pública
alunos, pais e professores, orientando-os como agir
contra à violência e evitar o tráfico de drogas. Esta

semana. uma das escolas visitadas foi a CEF 08, DRE
Guará Il. As escolas interessadas nas palestras devem
entrar em contato cem o Serviço de Relações Públicas

da Polícia Civil.

QUEM poderá retomar esta semana a Brasília
é o presidente da Federação Brasiliense de
Futebol, Fábio Simão, O dirigente está no Sul e
sua intenção é reassumir o cargo logo que
chegar./// SEGUNDO matéria veiculada pela

. revista lSTOÉ desta semana, de olho na eleição
de 2014, o empresário e presidente do
Brasiliense, Luiz Estevão, até o momento pensa

narrador André Luis Mendes, Ó número 1da
Rádio Bandeirantes -DF Gente que é gente, '
amigo da gente. ///A CONVITE da TV Praia do
Sol, de Cabo Frio, O Crocodilo estará presente
l1aequipe de comentaristas daquela emissora
durante a Copa. As gravações serão feitas num
estúdio de Brasília. A emissora atinge toda a .
Região dos Lagos. É isso aí!
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Tradição que se repete há 15 ano~
á 15 anos, nesta época, a

f- cidade recebe a Folia do
.- •..•.•__ Divino, uma das mais anti-
gas e tradicionais manifestações
culturais e religiosas do centro-
- oeste. Cerca de 60 foliões deslo-
cam-se da cidade de Jesúpolis, no
interior de Goiás, e passam quatro
dias no Guará revivendo a tradição
da folia.

De quinta a domingo, eles são
rececpionados por cerca de 30 fa-
mílias, previamente selecionadas
pela coordenação da festa no
Guará. O anfitrião oferece o lanche
ao grupo e aos convidados, como é
a tradição desde o início da manífe-
tação, trazida de Portugal pelos je-
suitas portugueses no Século XVI.

Em cada casa, os foliões cantam
as músicas que anunciam a presença
do Espírito Santo - são as mesmas
letras e melodias mantidas ao longo
dos anos - e são cantadas também
pelo público. O puxador da Folia de
Jesúpolis é Claudino Dias dos San-
tos, 80 anos, mas que aparenta bem
nos. "Estou na Folia desde os 7 anos
de idade e nunca canso de acompa-

nhá-la", diz o.folião mais antigo da
caravana .

A preparação para receber a
Folia no Guará começa em janeiro
e envolve cerca de 150 pessoas - a
preparação dos locais, a logística e
a preparação da alimentação para o
grupo e os convidados. "A folia no
Guará atrai gente de todo o Distrito
Federal e de outras regiões e esse
interesse cresce a cada ano", conta
a coordenadora no Guará, Nívea
Bessa. "Para nós,é uma grande sa-
tisfação voltar ao Guará todos os
anos, porque somos muito bem re-
cebidos aqui", completa o coorde-
nador da Folia de Jesúpolis, Luis
Dias, filho do seu Claudino.

O almoço, servido no Salão de
Múltiplas Funções do Cave, reune .
em média 700 pessoas, o que acaba
se transformando numa grande con-
fraternização.

Durante o percurso pela cidade,
a caravana é anunciada por um fo-
guetório, sob a responsabilidade de
Nicodemus Manoel de Jesus, que é
também o coordenador do almoço
junto com a esposa Elvira de Jesus.

Seu Claudino, 80 anos, o puxador da catira

Dança da catira numa das casas visitadas no Guará

Sábado (5 de junho)
8h - QE 34 Conjunto N casa 5

QE 34 Conjunto N casa 17
QE 34 Conjunto L casa 28
QE 34 Conjunto H casa 34
QE 34 Conjunto C casa 26

12h30 - Almoço Salão do Cave
15h - QE 30 Conjunto N casa I

QE 30 Conjunto M casa 8
QE 30 Conjunto K casa 23
QE 30 Conjunto H casa 9
QE 30 Conjunto C casa 5 I
QE 30 Conjunto C casa 42

DOnlingo (6 de junho)
7h - QE 34 Conjunto Q casa 37
9h - Missa de Encerramento Paróquia Divino
Espírito Santo (EQ 32/34)

TURISMO
-- - - --
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Bazar do
André Luiz
. A ajuda a mais de 300 famílias caren-

tes é uma das grandes obras assistenciais
mantidas pelo Centro EspíritaAndré Luiz
- CEAL, que garante o fornecimento de
cestas básicas, atendimento médico,
odontológico, psico-social e até cursos
profissionalizantes para essas pessoas.

Para viabilizar sua obra assistencial,
.o CEAL realiza, anualmente, o já tradi-
cional brechó beneficente, que reúne mui-
tos visitantes e possibilita que pessoas
carentes tenham oportunidade de comprar

_ produtos em excelente estado e a preços
acessíveis.

O trabalho é mantido por doações re-
cebidas de pessoas de todo o DF e conta
com o apoio voluntário das "Bandeiran-
tes", um grupo formado há mais de 30
anos, por cerca de 100 senhoras aposen-
tadas que, com amor e criatividade, fabri-
cam, consertam e fazem pequenos
retoques em roupas e utensílios recebidos
pela Instituição a título de doação, e que
são vendidos são a preços simbólicos.

No bazar beneficente são oferecidos
itens como comida, utensílios domésti-
cos, roupas, calçados, brinquedos, mobi-
liário e até eletroeletrônicos seminovos, a
preços de pechincha. Só para se ter uma
idéia, um casaco tipo sobretudo pode ser
adquirido por R$ 25,00 e roupas de
criança por até R$ 1,00.

O bazar do CEAL é uma oportuni-
dade. imperdível. Além dos preços e pro-
dutos especiais, por uma boa causa você
pode presentear quem você ama com ar-
tigos feitos com carinho.

--~-------------,
~l

I

Local; Centro Espírita André Luiz
Data: Abertura dia 12/06 (sábado), às
09 horas.
13 (domingo), 14 (segunda) e 15 (terça),
das 14 às 19 horas.
'Endereço: Área Especial "A", da QI 16
do Guará 1- ao lado do Terminal Rodo-
viário da Cidade, próximo ao Hospital
Regional do Guará

4 a 11 de Junho de 2010

Márcia, Cidadã Honorária
A colunista de política do Jornal do Guará e ex-administradora
regional da cidade, Márcia Fernandez, recebeu na sexta-feira passada
o título de Cidadã Honorária do Distrito Federal, concedido pela
Câmara Legisltiva.
Na foto, a colunista com os filhos Harryson e Lennon, a deputada

distrital Eliana Pedrosa (DEM), autora da proposta do título, e a irmã
Graça.

F~~_;;;~:JIi Sócio
Honorário
Nosso editor Aleir Souza pas-
sou a ser também sócio hono-
rário do Rotary Club .
Guará-Águas Claras. Aleir já é
sócio do Rotary do Guará.
A deferência é por serviços
prestados na .divulgação das
atividades do clube no Jornal
do Guará.
Na foto, o editor recebe o di-
ploma das mãoes do presidente
do RC Guará Águas Claras,
Dercílio da Conceição

Primeira dama visita Guará

A primeira dama do DF, Karina Rosso, veio conhecer os projetos
sociais desenvolvidos na Casa das Pedras, administrada pela gerência
de Desenvolvimento Social da Administração do Guará. Ele conheceu
os projetos das várias ONGs parceiras da Gedes. Na foto, Karina

com a gerente da Gedes, Giula Cabral, o administrador Joel Alves, e
Toninho Nascimento (Projeto Oraee)

Vamos a Portugal?
A Rafa' s Turismo está organizando uma excursão a Portugal,

no dia 7 de novembro, após o segundo turno das eleições. Serão 9
dias, saindo de Brasília direto-para Lisboa e passeio pelo interior
do País (incluindo) até a cidade do Porto e depois atravessando
para o Sul da Espanha, em ônibus turismo, com guia local.
Serão apenas 4ú pessoas, como fizemos na viagem a Israel em
fevereiro.
Para quem confirmar em maio, a viagem pode ser parcelada em

10 vezes, ou 9 em junho e assim por diante.
Mais informações: 3567.8034

to~Q-
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Or.: Thays.d Lucen.a QU[:II'abeira
CR0749~

Fones:3567·0828/8409·9921/8419-3008
QE11 • Áma especial L - SI. 234 • Ed. Suará Offlce • Guwá I
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PROGRAMA DE INCENTIVO
• financiamento: FIES- Financiamento Estudantil

• Bolsas de estudos: PROUNI- 5CJO"e 1000" e Bolsa Universitária
~ Convênios: mais de 100 convênios com órgios pÚblicos e empresas privadas
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