
Praça da QE 26 é revitalizada

                             10 a 16 de novembro de 2012
Distribuição gratuita

jornaldoguara.com

EDIÇÃO 606

Guará adota o futebol americanoParque abandonadoParque abandonado

  Criado para servir de lazer para os moradores das QEs 38, 42, 44, 46 e as
futuras quadras que vão ocupar a área da Cidade do Servidor, o Parque JK,
também conhecido como Parque dos Eucaliptos, está completamente
abandonado. A área serve apenas para abrigo de mendigos, consumidores de
drogas, moradia de insetos e despejo de entulho e lixo.  A Administração do
Guará diz que nada pode fazer porque a gestão é do Instituto Brasília
Ambiental (Ibram), que nada fez ou faz pelo parque (Páginas 4 e 5).

Filiação de Izalci ao PSDB toma
ares de campanha a governador

   O almoço que selou a filiação do deputado guaraense Izalci Lucas ao PSDB
deixou o ambiente com ares de pré-campanha ao governo em 2014. Mais de
30 deputados federais e distritais, dois senadores e o governador Geraldo
Alkimim (SP) foram prestigiar Izalci (Págins 6 e 7 ).

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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CEB investe na distribuição

Sem greve

Jornal Guará Hoje reune lideranças

 Em primeiro lugar, parabéns pelo Jor-
nal do Guará! Do qual sou leitor há um
bom tempo.

 Mas o que me motivou a escrever foi a
opinião "Cada um no seu quadrado". Da
Seção "Poucas & Boas", da edição 605.

 Não é uma crítica. Apenas uma histó-
ria e um comentário que, mesmo
despretencioso, pode ajudar a ver o pro-
blema sob um outro ponto de vista.

  Há cerca de dois anos, devido a dores
na região lombar, procurei um
ortopedista. Minha surpresa foi ouvir
deste médico que o problema estava na
prática incorreta da caminhada. O calça-
do, a postura e... o lugar onde caminha-
va. A pista "de dentro" do Guará II. Mais
surpreso ainda foi saber que, devido a
uma boa quantidade de pacientes do
Guará com problemas no joelho, ele pró-
prio veio à cidade para conhecer o lugar
onde se pratica a caminhada. A calçada
foi condenada para a prática de corrida
ou caminhada mais "forçada".

 Hoje utilizo a pista "de dentro" ape-
nas para passeios à pé. A caminhada
como atividade física é feita na pista de
concreto, com piso regular (desconsidero
o trechos quebrados e sem a calçada).

 Além da atividade física da caminha-
da, sou ciclista. E como ciclista, tenho as
seguintes observações: Eu e a maioria
que pedala como exercício ou meio de
transporte, utiliza a pista reservada aos
carros. Pois somente nela consegue-se
que a bicicleta atinja uma velocidade
compatível com exercícios físicos, trans-
porte ou treino para o esporte. Ou seja,
os que pedalam na calçada de concreto
estão passeando ou se exercitando com
uma velocidade compatível com o
compartilhamento do local com pedes-
tres.

  Diante disso, penso que o ideal seria
a aconstrução de uma ciclovia de verda-
de. Não uma adaptação. O problema é
que nossos administradores não vêem
claramente as necessidades de pedestres
e ciclistas como um todo. Um exemplo é
a ciclovia que está sendo construída en-
tre as quadras 700 e 900 norte. Uma ini-
ciativa maravilhosa. Pena que em alguns
trechos, as calçadas de pedestres estão
sendo destruídas para dar lugar à
ciclovia.

Célio Paiva

   Nesta sexta-feira,  a CEB  colocou em operação a Subestação Bandeiran-
te I, que  vai dar início a um conjunto de inaugurações com o objetivo de
tornar mais confiável a rede de distribuição que permeia todo o Distrito
Federal.
   Serão pelo menos  11 novas subestações que entrarão em operação até o
final do primeiro semestre do ano que vem. Nos últimos dois anos a
empresa tem investido pesado na recuperação do sistema.
    A falta de investimento nos anos anteriores tem causado a fragilidade do
sistema elétrico e muitos  transtornos para a população e a melhora da
qualidade não vem de uma vez como gostariamos.

Esta semana os funcionários da CEB
deram uma demonstração de amor à causa,
abrindo mão de uma greve legitima mas que
poderia dificultar ainda mais a situação
delicada da Empresa neste momento.

A recuperação completa neste complexo
sistema vai levar algum tempo ainda, pois
envolve não só as novas Subestações, mas
também a recuperação da rede de cabos.
Mas a ordem agora é arregaçar as mangas
na busca de uma melhor prestação de
serviço ao cliente e na continuidade do
processo de recuperação da Empresa, que
está sendo conduzida pela Direção, pelo
corpo gerencial e pelos funcionário

 A turma da direção da
Escola de Samba Império
do Guará já começa os
preparativos para o
próximo carnaval e
promete muitas atividades
pré carnavalescas para
esquentar os tamborins.
Neste sábado, o vice-
presidente da Escola, Zé
Maria, que também é
Presidente da Associação
de Moradores da QI 09
estará  no Programa Guará
Vivo fazendo a chamada
geral e dando informações
importantes para os
simpatizantes do bom
carnaval.
  Esta e outras novidades
você pode acompanhar
pelo Programa Guará Vivo
que vai ao ar pela Rádio
Guará FM 98,1 e também
pelo site
www.guarafm.com.br.
 O Programa de sábado
passado foi pico de
audiencia com os
Tubarões do Cerrado, time
de futebol americano que
está lotando o estádio do
Cave.

Carnaval

Representantes do time de
futebol americanbo Tubarões
do Cerrado bombaram  a
audiência do programa Guará
Vivo no sábado passado

Candidaturas ao GDF
    Ainda faltam quase dois anos para as próximas eleições, mas as candidaturas ao Governo do Distrito Federal começam a ser
delineadas. Os pré-candidatos evitam confirmar suas intenções publicamente, mas em off eles dizem para o meio político e os
amigos. A deputada Eliana Pedrosa, por exemplo, confirmou esta semana durante uma audiência na Câmara Legislativa que será
candidata. O deputado Izalci Lucas depois do evento que selou sua entrada no PSDB não nega a intenção de concorrer. O
senador Gim Argelo já colocou o bloco na rua e também não nega sua pré-candidatura. Com a decisão de se afastar da imagem do
Governo Agnelo, o senador Rodrigo Rollemberg praticamente confirma sua candidatura.  Resta saber quem será o candidato da
situação -  se o PT vai apostar na reeleição de Agnelo ou apresentar outro candidato (Geraldo Magela está se movimentando) ou
deixar a vez para o vice-governador Tadeu Filippelli na dobradinha federal PT/PMDB. Dificilmente o quadro foge disso.

ELIANA MAGELA FILIPPELLI GIM IZALCI            ROLLEMBERG

   A Terracap suspendeu temporariamente a venda
de lotes na  expansão do Guará, conhecida como
Cidade do Servidor. A  decisão tem a ver com a
demanda. Na última oferta o interesse dos
compradores não foi tão grande como das vezes
anteriores.
  Por via das dúvidas, a empresa achou melhor
esperar o mercado melhorar e também a ocupação
dos lotes já vendidos  - cerca de 180 residenciais.
Por enquanto, apenas dois compradores construi-
ram lá.

Parada na expansão

Sucessão na Feira do Guará
   A vitória do candidato de oposição à presidência da Associação dos
Feirantes, Cristiano Sales, com 77% dos votos fala por si só. Mostra clara-
mente a insatisfação dos feirantes com a administração do atual presidente,
Kleber Nunes, que já foi acusado de envolvimento na venda de bancas e é
criticado por tomar decisões sem ouvir os feirantes.
   O novo presidente, que toma posse em janeiro, promete democratizar a sua
administração e mostrar transparência nos seus atos.

Caminho da discórdia
 A decisão do Detran e da Administração do Guará de reavaliarem a alteração
na via de acesso ao condomínio Guará Park para beneficiar a construtora do
residencial Dolce Vitta deve servir de exemplo para os membros do governo
em outras decisões. Os moradores do condomínio, que se sentiram prejudica-
dos pela medida, protestaram até com barricadas. Valeu a pressão do povo.

Continua lá
 Parece que o GDF não tem muito interesse em derrubar a emenda que garante a
posse provisória do terreno entre o ParkShopping e a via Guará-Zoológico ao
empresário Mauro Dutra, amigo do ex-presidente Lula e financiador de
campanhas do PT. Valendo-se de um contrato ainda do Governo Cristovam, o
empresário quer apoderar-se da área, valorizadíssima.
A liminar já tem quase dois anos e não consegue ser derrubada.

 Pelo jeito, o guaraense ainda vai sofrer muito
com os apagões nestas chuvas. A rede de distri-
buição que vai trazer energia da subestação de
Riacho Fundo para a cidade só deve ficar pronta
lá para março. Enquanto isso, qualquer chuvinha
a energia cai. Uma vergonha.

Apagões no Guará

Quando?
 Afinal, quando a casa vai terminar de ser arruma-
da?

   O proprietário do jornal Guará Hoje, Amarildo de Castro,
reuniu amigos e lideranças políticas e comunitárias do Guará
num almoço no Restaurante Palhoça, para celebrar os sete anos
do jornal e promover uma maior integração entre os membros
da comunidade.

Durante o evento, foram prestadas ho-
menagens a algumas pessoas que contri-
buiram com o crescimento e a vida, ou que
foram personagens,  do jornal nesse perío-
do.

Luciano Lima, mestre
de cerimônias do
encontro, e Amarildo Gilson Pacheco, um dos homenageados, Amarildo e a esposa

Lilia, deptuado Policarpo, Alcir Souza e Nilton Soares

Deputado Policarpo
representou as lideranças
políticas do Guará

Jornalista
Alcir de Souza,

editor do
Jornal do

Guará, foi um
dos  homena-

geados pelo
Guará Hoje

Dauto Coelho, empresário do ano do Guará,
Policarpo, Amarildo, administrador Carlinhos
Nogueira, e Rubens Mendes, diretor de Obras da AR

Comandante do 4º BPM,
coronel Antonio Carlos, e
radialista Marcelo Ramos
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Administração
Regional do Guará
Administrador:
Carlos Nogueira da Costa
Centro Administrativo Vivencial
e Esportivo (CAVE)
Fone: 3383.7200

Diretoria
Regional de Saúde
Diretor: Marôa Santiago Gomes
QE 06 Área Especial
Fone: 3353.1528

Inspetoria de Saúde
Diretor: Carlos Alberto de Almeida
QE 12 Área Especial
Fone: 3568-7867

Divisão Regional de Ensino
Dir: José Antônio Messias da Silva
QE 38 AE
Fone: 3901-6656

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Coordenadora:  Aurea Branco Petitto
EQ 15/26 AE
Fone: 3567.2500

CAESB - Escritório Regional
QI 11 Bl. A
Gerente: Mauro Azevedo
Fone: 115

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

Administração
do Parque do Guará
Parque do Guará - em frente à QE 19
Fone: 3382.7176

4ª Delegacia de Polícia
Delegado: Jeferson Lisboa
EQ 15/26 (Centro Comunal)
Fone: 3383.9400

4º Batalhão de Polícia Militar
Cel.Antonio Carlos Freitas
AE 10 Bl. A
Fone: 9609-7411/9609-6873-

Corpo de Bombeiros
Major Alexon Vales Leite
QE 2 - Guará I  -  3901.2899

Agência do Trabalhador
Gerente: Luciano Monteiro
QE 2 Lote N AE
Fone: 3382.6781- 3382.0470

Procon
Sede da Administração do Guará
Chefe: Neucy Rosa Marinho
Fone: 3905.6766 - 3905.6763

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

Cartório Eleitoral
Chefe: Rubes Simões Espírito Santo
QI 7 Lote C
Fone: 3382.7741

Conselho Tutelar do Guará
Coord: Arnaldo José Dâmaso de Souza
Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara
20 - Guará II
Fones: 3905-1486/7812-0610

3JORNAL DO GUARÁ 3

ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GUARÁ

Sem receber atenção dos órgãos ambientais do governo
nos últimos dois anos, área está cheia de entulho e lixo

UUUUU

Mutirão de limpeza
no Parque do Guará

m mutirão de limpeza
para a retirada de entulhos

e outros detritos acontece no
próximo sábado (10 de no-
vembro), das 8h às 12h, no
Parque Ecológico do Guará
(Ezechias Hering), localizado
na QE 03, conjuntos L e M ao
lado do Clube dos Pássaros,
Guará I. O parque vai receber
também um reforço na arbori-

zação com o plantio de árvores
nativas do cerrado.

O parque Ezechias Herin-
ger possui uma área de apro-
ximadamente 306 hectares,
abriga 495 tipos de plantas,
entre árvores, arbustos, flores
e trepadeiras, e cerca de 100
espécies de orquídeas catalo-
gadas. Por sua localização es-
tratégica é refúgio para algu-

mas espécies de répteis, pe-
quenos roedores e diversos
tipos de pássaros.

Dentro da área do parque
passa um trecho do córrego
do Guará. A reserva ecológi-
ca é aberta diariamente a vi-
sitação das 7h às 18h e o pú-
blico pode aproveitar de tri-
lhas ecológicas.

Também conhecido como

Parque Ecológico do Guará,
ele existe desde a década de
60, de acordo com o Relató-
rio de Unidades de Conserva-
ção e Áreas Protegidas do Dis-
trito Federal e do Plano Dire-
tor do Parque do Guará.

Homenagem
O nome do parque home-

nageia o ambientalista e enge-
nheiro Ezechias Heringer.
Nascido em Manhuaçu (MG),
em 1905, veio para Brasília no
ano de 1960, a convite do pre-
sidente Juscelino Kubitschek.
Foi pioneiro no estudo do cer-
rado e suas orquídeas, princi-
palmente onde está localiza-
do o parque.

Ezechias Heringer foi um
dos responsáveis pela criação
de diversas áreas protegidas e
de pesquisa do DF, como a
Estação Ecológica de Águas
Emendadas e a Estação Expe-
rimental da Universidade de
Brasília. Publicou diversos tra-
balhos sobre o assunto. Fale-
ceu em 1987.

Participarão do evento a
Administração do Guará, o
Ibram, o 4º Batalhão de PM,
grupos de escoteiros, fóruns
ambientalistas e voluntários.
Para o administrador do Gua-
rá, Carlinhos Nogueira, “o mu-
tirão é uma ação de cidadania
que vai de encontro aos an-
seios da comunidade, que
pode usufruir do parque com
conforto, segurança e desfrutar de
toda a beleza da reserva ecológica”.

Operação vai tentar retirar pelo menos parte do que foi
deixado nos últimos anos dentro do Parque
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RETRATO
DO ABANDONO

Parque dos Eucaliptos

Área de 180 mil metros no Guará II serve
de esconderijo de marginais, consumo de
drogras, depósito de lixo e entulho...

riado há cinco anos pelo Gover-
no Arruda para preservar nascen-

denunciamos à Administração do Gua-
rá e ao Instituto Brasília Ambiental
(Ibram) sobre  a incidência de ratos,
baratas e risco da dengue, mas nin-
guém nos repon-
de ou dá uma so-
lução. E, a cada
dia, a situação fica
pior”, afirma o
prefeito comunitá-
rio da QE 38, Car-
los Roberto Go-
mes, o Carlinhos.
“A cerca que co-
locaram, em vez
de proteger o par-
que na verdade
está protegendo os traficantes e con-
sumidores de drogas. Os moradores
dessas quadras estão em constante ris-
co, principalmente os jovens”, com-
pleta a líder comunitária da QE 44, Cé-
lia Caixeta.

“Estamos há três anos anos denun-
ciando a situação do parque e não ob-
tivemos respostas. Só promessas. O
parque virou pon-
to de distribuição
e consumo de
drogas, sem contar
os riscos à saúde
por causa da água
parada e do lixo”,
dispara o prefeito
comunitária da
QE 46 e ex-presi-
dente do Conselho
Comunitário de
Segurança do

Alírio: “JK
deveria ser
implantando
antes do Parque
do Guará”

Carlinhos: “Área
é esconderijo de
marginais e de
consumo de
drogas”

Guará está toda depredada e serve de banheiro
para os mendigos e consumidores

No período da seca, são constantes os focos de
queimadas, oq  vi destruindo a flora aos poucos

Água parada pode servir de
criadouro do mosquito da dengue

tes, vegetação do cerrado e, principal-
mente, servir de alternativas de lazer
para os moradores das QEs 38, 42, 44,
46 e as futuras QEs 48 a 52, o Parque
dos Eucaliptos, rebatizado com o
nome de Parque JK, é o retrato da fal-
ta de compromisso com o bem públi-
co e da descontinuidade entre um go-
verno e outro. A área de 180 mil me-
tros está abandonada, depredada e
serve apenas para esconderijo de mar-
ginais, consumo de drogas e depósi-
to de lixo e entulho.

A entrada do parque reflete a situ-
ação de abandono da área. A guarita
foi toda pichada, os vidros foram que-
brados, a porta arrombada e o banhei-
ro depredado. O parquinho infantil,
que custou R$ 14 mil, não tem condi-
ções de uso porque o que resta da areia
está suja e cheia de lixo.

Os moradores reclamam da falta de
segurança e dos riscos à saúde. “Isso
aqui  virou ponto de consumo de dro-
gas e o lixo acumulado junta moscas
e existem pontos de água parada que
servem de criadouro do mosquito da
dengue”, denuncia a moradora da QE
42, Gorete Mendanha. “Já fizemos vá-
rias reclamações à polícia e ao gover-
no, mas ninguém toma providências.
Só vão resolver quando ocorrer um
crime ou alguém for contaminado”,
completa o morador da QE 44, Ed-
milson Mendes.

E não é por falta de reclamação
que o parque está abandonado. “Já

odas as providências já
foram tomadas  para a se-

Tudo pronto para
a seleção das
bandas do Guará
TTTTT
leção dos grupos inscritos no
Concurso Banda da Casa, pro-
movido pela Casa da Cultura
da Administração do Guará e
a Ordem dos Músicos do Dis-
trito Federal. As provas, para
a seleção de seis bandas,
acontecem nos dias 13 e 14
de novembro, a partir das
19h, no Teatro do Guará, lo-
calizado na administração. A
final do concurso está progra-
mada para a noite do dia 22
de novembro, a partir das 20
horas, em palco montado no
estacionamento ao lado do gi-
násio do Cave. Entrada franca.

Para a melhor banda o prê-
mio é um equipamento com-
pleto, composto por bateria,
amplificador de guitarra e de
baixo, três microfones, três
pedestais e uma mesa de som.
O segundo lugar ganha dois

amplificadores e uma bateria;
o melhor intérprete leva um
microfone e uma mesa de
som; e o melhor instrumentista
recebe um vale compras de
uma loja de música no valor
de R$ 500.

A apresentação das bandas
para os jurados vale como
prova prática para a emissão
da Carteira de Músico Profis-
sional Prático da Ordem dos
Músicos do Brasil, documen-
to indispensável para o exer-
cício da profissão.

Dezessete bandas foram
escolhidas para a seleção pre-
sencial. Que se dará por or-
dem de chegada no Teatro do
Guará.

Aqueles que não se incre-
veram no concurso mas dese-
jam fazer a prova prática da
Ordem dos Músicos podem se
paresentar nos mesmos dias,
basta se inscrever no local.
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Secretaria traça plano de
leitura para o Guará

A escritora Onã Silva é insaciável. Nos
últimos anos tem nos surpreendido com
um volume novo por semestre. Agora a
escritora passeia pelo universo armorial
do cordel com o o seu “Histórias da
enfermagem no universo do cordel”. O
lançamento foi ontem no restaurante La
Cuccina do Terraço Shopping, em uma
bela noite de chuva fina. O livro conta a
biografia de personalidades da área de
enfermagem e momentos marcantes da
história da profissão em versos de cordel.
Onã Silva promete um lançamento no
Guará, como tem feito nos últimos anos,
durante o lançamento da coletânea
poética dia 10 de dezembro.

O poeta multiuso Ruiter Lima e a Tribo
das Artes presenteou o Guará com uma
oficina de construção de cajon. O
instrumento peruano tem conquistado
percussionistas do mundo inteiro e tem
acompanhado muitas violas pelo nosso
Guará. A oficina vai até o dia 13 de
novembro e acontece na Casa da Cultura.
A Tribo das Artes ainda ministrou
oficinas de contação de história em
Taguatinga e interpretação teatral no
Recanto das Emas, todas gratuitas para a
população.

Desde o fim de 2011, boa parte do movimento cultural do
Guará, a qual me incluo, discute políticas públicas para incenti-
vo do hábito da leitura, propagação do livro como fortalecimen-
to da identidade de nossa cidade, exaltação dos escritores e
viabilização de projetos literários. Dessas discussão surgiram
grandes e ousados projetos, como a biblioteca pública do Gua-
rá. Muitos dos projetos já estavam em andamento, como os
saraus literários, os concursos de compositores, as coletâneas
poéticas...

Segundo prevê o Plano Nacional de Livro e Leitura, decidi-
mos elaborar o documento que norteará os rumas dessas políti-
cas públicas ao longo das próximas décadas. Para nos auxiliar,
procuramos a Cátedra de leitura da Unesco na PUC do Rio de
Janeiro. Não apenas por deter amplo conhecimento na área, mas
para guiar teoricamente nossas vontades. Essa procura resultou
em um contrato com a Cátedra para elaboração das pesquisas e
estudos necessários para a elaboração do Plano de Livro e Lei-
tura do Guará.

Como a Secretaria de Cultura encerra neste mês e envia para
publicação o Plano Distrital de Livro e Leitura – o PDLL, se
prontificou a nos ajudar a elaborar o planejamento específico do
Guará. Segundo o órgão, em carta enviada aos adminsitradores,
a Subsecretaria de Políticas do Livro e da Leitura tem em seus
quadros material humano qualificado e disposto a contribuir
com a nossa cidade.

Bem orientado e atento, o administrador do Guará Carlos
Nogueira decidiu suspender o contrato com a PUC e encami-
nhar o processo à Secretaria de Cultura. Claro, para que pagar
uma instituição se nos quadros do GDF podemos encontrar
soluções?

Contamos agora com a competência da secretaria para encon-
trar formas eficazes de planejar um futuro com mais leitores.
Estamos esperançosos.

Rafael Souza

Prolixa Onã

Cajon da Tribo
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Guará, Laurindo  Gomes de
Mesquita.

Não é prioridade
Considerado o padrinho

do Parque JK, o deputado
distrital e secretário de Justi-
ça e Cidadania, Alírio Neto,
afirma que vem pedindo o
governo para dar prioridade
à recuperação da área. “Ve-
nho alertando há muito tem-
po  que dos três parques do
Guará  o de maior risco é o
JK, por causa também  das
incorporadoras, que elege-
ram a Região do Guará como
a bola da vez do mercado
imobiliário. Infelizmente,
ninguém está levando o as-
sunto a sério”, atira.

Já o ambientalista e presi-
dente da Sociedade de Defe-
sa do Parque do Guará (Sa-
peg), Adolpho Fuica, discor-
da de Alírio e garante que a
situação do Parque JK pode

ser resolvi-
da sem
prejudicar
os avan-
ços do Par-
que Eze-
chias He-
ringer. “A
p r i m e i r a
providên-
cia seria
i n s t a l a r
e q u i p a -

mentos de lazer, para que a
população ocupe a área e
isso não custa muito. Basta

Fuica: “Governo
poderia começar
a instalar equipa-
mentos de lazer”

Laurindo: “Há
dois anos
estamos denun-
ciando e nin-
guém faz nada”

Depósito de material de construção dentro do parque

ter vontade política, como a
que originou a criação do par-
que. Porque não há muito o
que preservar lá, a não ser
uma nascente e parte do que
restou do cerrado”.  Para Fui-
ca, “não basta cobrir um san-
to para descobrir outro, por-
que são situações diferentes e
podem ser atacadas
ao mesmo tempo”.
Ele sugere que seja
fechada a passa-
gem de veículos
por dentro do par-
que, para evitar por
exemplo que conti-
nuem despejando
entulho e lixo na
área.

O Jornal do
Guará vem solici-
tando uma entrevista com o
presidente do Ibram ou com
secretário de Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos (Se-
marh) desde o final do ano
passado, para tratar sobre os
parques do Guará, mas um
ano depois não obteve respos-
ta. Consultado novamente
pela reportagem do JG, o Ins-
tituto Brasília Ambiental
(Ibram), respondeu, através
de sua assessoria de impren-
sa, que “o programa Cidade
Parque está trabalhando em 25
projetos de recuperação de
parques, entre eles do Parque
dos Eucaliptos. Segundo a
nota, o cronograma das obras
ai sendo definido de acordo
com a disponibilidade de re-

cursos das compensações am-
bientais, uma vez que o recur-
so é aplicado prioritariamente
na mesma região onde o dano
ambiental foi causado”.  A
nota, entretanto, não informa
a previsão dos investimentos
no parque. Aliás, a explicação
do Ibram é a mesma de mea-

dos do ano passado,
quando o Jornal do
Guará fez a  primeira
reportagem sobre o
abandono do Parque
JK.

O administrador
regional, Carlinhos
Nogueira,  afirma
que a Administração
do Guará tem feito
gestões junto aos ór-
gãos ambientais para

a revitalização do Parque JK,
mas ainda não recebeu infor-
mação de quando isso acon-
tecerá. “A única forma de pre-
servar uma área pública é ocu-
pá-la de alguma. forma Do jei-
to  que  es tá  lá ,  somente
quem a usa são os que que-
rem se esconder de alguma
coisa”.

Segundo ele, a única pro-
vidência que a Administração
pode tomar é recolher, toda
semana,  o lixo e o entulho
que são acumulados nas pro-
ximidades do parque. “A co-
munidade somente vai poder
ocupar o Parque JK na sua ple-
nitude quando as novas qua-
dras forem implantadas, por-
que vai acabar o mato em vol-

ta e teremos mais usuários
para o parque. Antes disso,

Área em volta do parque foi transformada
em depósito de entulho

Campo de areia sem condições de uso

qualquer providência será pa-
liativa” afirma Carlinhos.

Parquinho infantil também

Guarita por dentro

                                10 a 16 de novembro de 2012

Vendo apartamento Guará II
2 quartos, 6º andar,
todo reformado

Tratar 9985.6676
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Guaraense é campeão
Sulamericano de natação

Eliana candidata ao GDF

Fechando a sua participação
na primeira fase do Torneio
Touchdown, o Tubarões do
Cerrado, representante do Gua-
rá na liga nacional de futebol
americano,  venceu o  Palmei-
ras Locomotives  (São Paulo)
por 37 a 6, no Estádio do Cave,
no domingo passado.

Com seu ataque cada vez

Tubarões vencem
Palmeiras no Cave

FFFFFutebol americanoutebol americanoutebol americanoutebol americanoutebol americanoIzalci mostra força e o Guará pode ter
seu primeiro representante no Buriti

“Sou candidata ao governo do Distrito Federal”. Eliana Pedrosa
está sendo encorajada nas suas andanças por todos os cantos do
Distrito Federal, principalmente em virtude do fraco desempenho
do governo petista de Agnelo Queiroz em relação aos apelos da
população por melhorias na educação, saúde e segurança. Ela
acredita que  o bom desempenho do PSD nas eleições municipaisabre
boas perspectivas para o partido em 2014.

A no site da CLDF existe uma enquete
bem interessante sobre como o cidadão
acompanha os trabalhos da mesma. Fala
colocar “Jornais alternativos das
cidades”. Vejam o resultado parcial das
respostas à pergunta: Qual é o seu
principal meio de acesso a notícias
sobre a Câmara Legislativa?

A.Noticiario de TV- 16% - 90
B. Jornais e/ou revistas- 9% - 52
C. Noticiário de rádio- 11% - 60
D.Blogs - 30% - 169
E. Sites de notícias -8% 43
F. Portal Câmara na Internet - 27% -

153

Curtinhas, mas importantes

O PT não pensa na hipótese de não permanecer
no GDF, mesmo sabendo das possíveis
candidaturas de peso já assumidas. Petistas
dirigentes do partido afirmam que não têm o
governador Agnelo Queiroz como única opção.
Existe o “plano B” que é guardado como um
tesouro.

Outros petistas acham que pode existir algum
problema se o viceTadeuFilippelli resolver ser
candidato. Acreditam que ele pode reagrupar o que
restou do rorizismo e do governo de José Roberto
Arruda, além de ter a simpatia de partidos que hoje
estão fora ou de saída da base governista.

Perguntar não ofende

Festa para Agnelo
Com direito a fogos de artifício e a

companhia de José Dirceu (PT), o
governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, lotou uma churrascaria com aliados
para celebrar 53 anos. Ele foi homenageado
por mais de 600 aliados. O interessante é
que o convite divulgado pelo Deputado
Patrício era em outro local e com outro valor
(R$10,00).

Sabe o que está fazendo
Se tem gente que duvida da capacidade

política do deputado distrital Olair Francisco
está muito engando. Ele acaba de indicar o
novo administrador de Águas Claras,
desconhecendo a opinião de seu partido, o
PTdoB, e de seu aliado, o ex-administrador
Manoel Carneiro.

Cargo por apoio
 Algumas rodas políticas do DF estão

comentando que o ex-governador Rogério
Rosso (PSD) está se preparando para um
novo mandato tampão. Só que em alguma
secretaria do DF ou da Esplanada. Aliás,

coincidentemente foi criada pela presidente
Dilma, a Secretaria Especial de Pequenas e
Micro Empresas  com s ta tus  de
Ministério.

Sonho de consumo do PMDB
O secretário, e deputado distrital (e

excelente ator) Alírio Neto está se
preparando para desembarcar no PMDB,
conforme comentários já bem antigos. Ele
tem a benção do presidente regional do
partido, Tadeu Filippelli e dos membros do
Diretório Regional. Vai concorrer com
Roney Nemer a deputado Federal

Oposição fortalecida.
 Deputado Federal Izalci Lucas  filia-se

ao PSDB.  Agora o partido que, não tinha
nenhuma representatividade política no
Distrito Federal, terá uma importante figura
para fazer oposição ao governador Agnelo
Queiroz. O presidente Marcio Machado e
o vice-presidente Raimundo Ribeiro
decretaram que o PSDB terá candidato ao
Buriti, e que o partido será principal
candidato da oposição nas próximas
eleições.

O plano B do PT

CLDF x blogs

O presidente do PSD-DF, Rogério Rosso, está se
preparando para desembarcar no governo de Agnelo
Queiroz?

- Quantos candidatos ao GDF já temos efetivados?

- Alguém duvida que o PSB vem forte nas eleições
de 2014?

- Reguffe será candidato ao GDF em 2014?

 nadador José Alves Ro-
drigues, da Equipe deOOOOO

Natação Master da Academi-
aÁgua Vida, sagrou-se cam-
peão Sul-americano de nata-
ção master nas provas de 50
metros nado livre, 50 metros
nado peito, 200 metros nado
livre e 4x50 metros livre.

As provas fizeram parte
do VIII Campeonato Sul-
americano Master de Nata-
ção, disputado na cidade de
Manaus (AM), de 30 de ou-
tubro a 3 de novembro.

José Alves ganhou, tam-
bém, duas medalhas de pra-

ta, nas provas de 100 me-
tros livres e revezamento
4x50 medley. E duas de
bronze nos 100 metros pei-
to e revezamento misto
4x50 metros.

O atleta da Água Vida
foi um dos destaques da
competição. Segundo o
seu técnico Orestes Ortiz,
“José Alves é um atleta de-
dicado, perseverante e de
muita garra”. E que vai
disputar no ano que vem o
campeonato Mundial de Na-
tação Master, com chance de
ficar entre os primeiros.

mais entrosado na temporada,
os Tubarões classificaram-se
aos playoffs  com boas chan-
ces de passar para a fase final.

O time guaraense concluiu
a primeira fase do torneio  com
seis vitórias e  apenas uma
derrota, terminando na segun-
da posição da Conferência
Walter Camp.

Time do Guará completou a primeira fase
em segundo lugar na sua chave

Estão abertas as inscrições para a 22ª edição do Ter-
no de Branco, evento que deverá reunir atletas de di-
versas cidades do DF e Entorno, no próximo domingo,

Abertas inscrições para torneio de dominó
dia 11 de novembro, às 9h e que deverá encerrar por volta
das 14 horas. Este evento será realizado na QE 30 Bloco B
Loja 11 - Guará II / DF. www.ternodebranco.com.br.

                                10 a 16 de novembro de 2012                                10 a 16 de novembro de 2012

 alta plumagem do tucanato chancelou
o retorno do deputado Izalci às suas

Festa de filiação ao PSDB foi prestigiada até pelo governador de SP

AAAAA
hostes na última quarta-feira (7 de novem-
bro) em Brasília com o discurso de que o
PSDB vai ter candidato à Presidência da Re-
pública e a governador em todos os estados
da federação; no DF, inclusive. Liderança
respeitada no Congresso Nacional, Izalci se
credencia como nome forte à disputa do GDF
em 2014 e o Guará pode fazer seu primeiro
governador.

Parlamentares de todo o país compare-
ceram em peso à filiação do deputado Izalci
ao Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) no Distrito Federal. Com a presença
ilustre do governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin e lideres do partido na Câmara,
Bruno Araújo e Senado, Álvaro Dias, além
de parlamentares do PMDB, PSB e PDT,
entre outros, o encontro reuniu mais de 300
pessoas em torno do deputado brasiliense.

O governador Geraldo Alckmin que co-
memorava 60 anos no mesmo dia, disse que

a volta do deputado Izalci ao PSDB foi seu
melhor presente de aniversário. Alckmin re-
velou ainda que a trajetória do parlamentar
tem semelhança com a sua: ambos foram se-
cretários de Ciência e Tecnologia que fize-
ram a diferença em seus estados, Alckmin
em São Paulo e Izalci no DF. “A  capacidade
de trabalho deste homem e a firmeza de seus
propósitos, somadas à visão que tem para
Brasília e para o País, são fundamentais para
a força tucana aqui no DF”, afirmou o go-
vernador.

Tucano em alta
As manifestações de apoio e prestígio

recebidas pelo deputado Izalci reforçaram a
vontade do PSDB em disputar cargos majo-
ritários nas próximas eleições. Para o parla-
mentar, a vontade de disputar o cargo de
governador do DF já foi expressa ao partido
“Quero sim ser governador do DF para tra-
balhar com amor, carinho, dedicação e res-
peito pela população da nossa capital”,  afir-

mou Izalci. Para o parlamentar tucano, as
pessoas estão tristes e decepcionadas com o
governo petista de Agnelo Queiroz. “Um
governo sem a menor preocupação com as

pessoas e suas necessidades”. E completou:
“O ‘novo caminho’ prometido se tornou um
descaminho, um verdadeiro pesadelo para
os brasilienses”.

Deputado federal Bruno Araujo (SE), líder do PSDB na Câmara dos
Deputados, senador Álvaro Dias (PR), Márcio Machado, presidente
regional do PSDB, acompanham o discurso de Izalci

José Alves foi um dos principais
destaques da competição nacional
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Filiação de Izalci ao PSDB

ou morador da QE 34 e recorro ao
Jornal do Guará, em nome dos

Tribuna para o morador sugerir ou
reclamar de fartos que incomodem a comunidade

Tapume piora a visão
dos motoristas na QE 34
moradores da quadra, para reclamar contra
um tapume de aluminío colocado por um
morador na esquina do Conjunto “R”,
piorando ainda mais a visão dos motoristas,
já prejudicada pelo avanço de um
restaurante de um lado e um quiosque do
outro lado.

O tapume que privatiza a área verde ao
lado da casa tira quase totalmente a visão
do motorista que sobe a rua de acesso à QE
34 em direção à via central do Guará II. A
situação fica pior porque do outro lado da
rua desse tapume existe um quiosque, e ao
lado dele, o restaurante. Moro na mesma
rua e já presenciei acidentes com veículos,
felizmente por enquanto pequenos, mas
existe o risco de outros maiores.

A situação vai piorar mais ainda porque,
de acordo com informações de terceiros,
nessa casa será instalada uma clínica de
estética. Ou seja, a clientela dessa clínica,
do quiosque e do restaurante vai ocupar a
rua como estacionamento.

Durante a noite o caminhão da empresa
que recolhe o lixo não consegue mais
acessar a rua, que é ocupada pela clientela
do quiosque, e é obrigado a passar pela via
central.

Os moradores do Conjunto “R” sofrem
também com a clientela desse quiosque,
que utilizam a área verde em frente às
nossas casas como banheiro. Tive que
cortar as plantas de um canteiro que
fizemos entre a rua e a via central porque
estava sendo utilizado como vaso de xixi.
O cheiro de urina nos finais de semana é
quase insuportável.

A quem recorrer?

Marcos Vasconcelos

Resposta da
Administração do Guará

  De acordo com o diretor de Obras e
Licenciamento da Administração
Regional do Guará, Rubens Mendes,
não há  qualquer registro de instalação
de empresa na casa citada. E que a
reclamação do leitor foi encaminhada
à Agefis para providências em relação
ao tapume.

Tapume tira
a visão de

quem sobe a
rua em

direção à
via central

do Guará II

Visão dos
motoristas

já é
prejudicada
pelo avanço

do restau-
rante e pelo

quiosque

A construção de um balão na Aveni-
da do Contorno, próximo ao condomí-
nio Doce Vitta, é a solução para resolver
o fluxo de trânsito no local, principal-
mente de acesso à Colônia Agrícola
Águas Claras. A proposta foi apresenta-
da pelo Detran, em reunião realizada hoje
(08), da qual participaram representan-
tes dos moradores, do condomínio e  da
Administração do Guará.

A proposta do Detran foi bem recebi-
da pelas lideranças comunitárias que vão
submetê-la aos moradores da região.  O
DETRAN, que será responsável pela exe-
cução do projeto, explicou que essa so-
lução foi encontrada depois de ter reali-
zado um estudo de impacto do trânsito
no local. A pista lateral continuará sen-
do mão dupla.

O Administrador do Guará, Carlinhos
Nogueira, concordou com a proposta
apresentada pelo Detran, diante da reali-
dade do local e destacou o apoio dos en-
volvidos na busca de uma solução para
o problema. Segundo ele, além da cons-
trução do balão haverá uma sinalização
completa no local.

Revolta dos moradores
A polêmica começou quando o De-

tran colocou cones impedindo que os
moradores da colônia acessassem dire-
tamente a via contorno, tendo que pas-
sar ao lado do novo edifício Dolce Vitta
até o Setor de Oficinas (Área Especial 2-
A).  A modificação provocou congestio-
namentos enormes dos dois lados, por-
que a via de acesso ao Setor de Oficinas
é estreita  e o trânsito afunila nas horas
de pico.

A medida revoltou os moradores por-
que teria sido tomada para beneficiar
apenas os empreendedores do edifício e
seus moradores, sacrificando o restante
dos usuários da via de acesso ao Guará
Park.  A via tornou-se também uma arté-
ria de acesso à EPTG, o que aumentou o
volume do trânsito dentro do condomí-
nio.

Balão vai
resolver acesso
ao Guará Park

                                10 a 16 de novembro de 2012                                10 a 16 de novembro de 2012

Governador Geraldo Alkimim incentivou o lançamento
da canditatura de Izalci ao Governo do Distrito Federal

Deputados distritais Siqueira Campos e Eliana
Pedrosa (PSD) prestigiaram a festa de filiação de Izali

“Izalci pode
unificar as oposições

no DF” -
Márcio Machado,

presidente da executiva
regional

do PSDB-DF

Senador Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP  fez
questão de prestigiar a filiação

Ex-deputado federal e ex-
secretário de Saúde Jofram
Frejat no abraço a Izalci

Deputado
federal
Acelino Popó
(PRB-BA),
hoje um
amigo
pessoal de
Izalci

“A capacidade de
trabalho deste homem

e a firmeza de seus propósitos,
somadas à visão que tem para

Brasília e para o País, são
fundamentais para a força

tucana aqui no DF”
GeraldoAlckmin,

governador
de São Paulo)

“O PSDB tem
um projeto de nação.
E um partido para ter

projeto de nação tem que ser
grande e tem que ser forte

em Brasília. O PSDB reconhece
o valor dessa conquista histórica

que é afiliação do deputado
Izalci” – Senador Álvaro

Dias (PR), líder do
PSDB no Senado

Deputado
federal
Alfredo
Kaefer
(PSDB-PR)

Deputada federal
Jaqueline Roriz
(PMN-DF)

Deputada
distrital
Liliane
Roriz
(PSD) Deputado federal Antonio

Reguffe (PDT-DF) no abraço a Izalci

Depútado
federal Luiz

Pitimam
(PMDB-DF)
prestigiando
a filiação do

tucano do
DF

“Izalci representa
uma aposta nova do

partido no Distrito Federal.
É um dos melhores quadros

do Congresso Nacional. Agora
só vai para voos mais altos” –

 deputado Bruno
Araújo (PE), líder do

PSDB na Câmara
dos Deputados

Deputada
distrital Celina
Leão (PSD) no
abraço ao novo
tucano

Deputado
federal Júlio
Delgado
(PSB-MG)
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Comeriante do
Ano no Guará

Dauto Coelho

auto Coelho dos Santos foi home-
nageado pela Federação das Asso-

O deputado guaraense Roberto Policarpo
entregou a premiação a Dauto

Dauto ladeado pela esposa Jocélia o  filho Victor e o presidente
da Associação Comercial e Industrial do Guará, Nilton Soares

ciações Comerciais e Industriais do DF
(FACI - DF) como o Empresário do Ano
no Guará. A indicação foi da Associação
Comercial e Industrial do Guará (Acig).

Proprietário de duas empresas e 13 lo-
jas do ramo automotivo, duas delas no
Guará (Dauto Lanternagem e Dauto Tin-
tas, na QE 40 e Polo de Moda), Dauto
Coelho, 47 anos, começou sua  vida em-
presarial no Cruzeiro, em 1989, inicial-
mente como empregado de uma oficina
mecânica. Quando aprendeu o ofício,
montou sua própria oficina, a Dauto Lan-
ternagem e Pinturas, no Sof Sul.

Em 1994,  começou a expandir seus
negócios para o Guará, SIA, Ceilândia e
Taguatinga. Além dos centros automoti-
vos (Dauto Lanternagem e Pintura, Auto
Pintura Júlio e Velca Centro Automoti-
vo), são nove lojas especializadas na ven-
da de tintas automotivas, a Dauto Tintas.

Além do ramo automotivo, Dauto en-
veredou-se também para o segmento da
construção civil, coma Pavicom Constru-
ções.

O empresário oferece cerca de 300 em-
pregos diretos e outros 50 indiretos.

Rumo a Brasília
De origem humilde, passou toda a in-

fância e grande parte da adolescência na
lida da roça com seus 11 irmãos e seus
pais. Aprendeu desde cedo que dó se
adquire alguma coisa nessa vida com
muito esforço. Aqueles anos de roça for-
jaram nele a sua principal característica,
a perseverança. Aos 17 anos a sorte sor-
riu para ele, quando um amigo de seu
pai, que era militar em Brasília, visitan-
do a fazenda resolveu trazê-lo para ser-
vir a aeronáutica na Capital.

Ao chegar em Brasília, em 82, não
deu certo o serviço militar, e ele então
foi trabalhar como feirante, depois ser-
vente de pedreiro, e por fim pintor de
automóveis, em uma oficina de fundo
de quintal, E foi esta ultima profissão
que o inspirou a encarar a carreira de
empresário. Assim , em 88 abriu sua pri-
meira oficina de reparação e pintura au-
tomotiva. Como muita dificuldade, en-
frentando um leão a cada dia, ele foi ven-
cendo o fracasso pelo cansaço. Com per-
sistência, muito trabalho e não poucos
sacrifícios pessoais, ele conquistou seu
lugar ao sol.

Inconformado com o preço das tintas

e percebendo que estava dando muito
lucro aos atravessadores, resolveu abrir
sua primeira loja de tintas automotivas,
a Dauto Tintas, em 93, a princípio para
atender sua própria demanda e sem
maiores pretensões em termos de mer-
cado. O negocio deu certo e cresceu de
tal maneira que hoje ele possui uma rede
formada por sete lojas e sete oficinas
espalhadas por todo o Distrito Federal.

Família
Em 1990 realizou o seu grande so-

nho que era de casar-se com sua cara
metade e hoje sócia, Jocélia Damaceno
Brito Coelho, a quem conhecia desde a
infância. Dessa união, nasceram seus
filhos: Tuanny (21 anos) e Victor (18
anos). Dauto é formado em Logística
pela Famatec.

Como todo brasileiro, é apaixonado
por futebol e churrasco. De hábitos sim-
ples, ele não abre mão de uma boa gali-
nha caipira.

Guaraense
de coragem

Morreu o
coronel
Azevedo
AAAAA cidade perdeu nesta terça-feira (7

de novembro) um de seus mais
ilustres representantes. Morador an-
tigo do Guará, morreu o coronel Re-
nato Fernandes de Azevedo, aos 59
anos, vítima de câncer no pulmão.

O coronel Azevedo era mais co-
nhecido por ter implantado a faixa de
pedestres que depois foi estendida a
todo o País. Gaúcho de Porto Alegre,
mas brasiliense por adoção, foi co-
mandante geral da Polícia Militar de
2004 a 2006, depois ter sido coman-
dante do Batalhão de Trânsito, de
1995 a 1998, quando as faixas fo-
ram implantadas no DF.

O coronel Azevedo foi responsá-
vel ainda pela entrada da mulher na
Polícia Militar do DF e pela criação
das Rondas Ostensivas Tático Móvel
(Rotam).

O câncer foi descoberto há  cinco me-
ses, mas não houve tempo de tratá-lo.

DDDDD
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Comeriante do
Ano no Guará

Dauto Coelho

auto Coelho dos Santos foi home-
nageado pela Federação das Asso-

O deputado guaraense Roberto Policarpo
entregou a premiação a Dauto

Dauto ladeado pela esposa Jocélia o  filho Victor e o presidente
da Associação Comercial e Industrial do Guará, Nilton Soares

ciações Comerciais e Industriais do DF
(FACI - DF) como o Empresário do Ano
no Guará. A indicação foi da Associação
Comercial e Industrial do Guará (Acig).

Proprietário de duas empresas e 13 lo-
jas do ramo automotivo, duas delas no
Guará (Dauto Lanternagem e Dauto Tin-
tas, na QE 40 e Polo de Moda), Dauto
Coelho, 47 anos, começou sua  vida em-
presarial no Cruzeiro, em 1989, inicial-
mente como empregado de uma oficina
mecânica. Quando aprendeu o ofício,
montou sua própria oficina, a Dauto Lan-
ternagem e Pinturas, no Sof Sul.

Em 1994,  começou a expandir seus
negócios para o Guará, SIA, Ceilândia e
Taguatinga. Além dos centros automoti-
vos (Dauto Lanternagem e Pintura, Auto
Pintura Júlio e Velca Centro Automoti-
vo), são nove lojas especializadas na ven-
da de tintas automotivas, a Dauto Tintas.

Além do ramo automotivo, Dauto en-
veredou-se também para o segmento da
construção civil, coma Pavicom Constru-
ções.

O empresário oferece cerca de 300 em-
pregos diretos e outros 50 indiretos.

Rumo a Brasília
De origem humilde, passou toda a in-

fância e grande parte da adolescência na
lida da roça com seus 11 irmãos e seus
pais. Aprendeu desde cedo que dó se
adquire alguma coisa nessa vida com
muito esforço. Aqueles anos de roça for-
jaram nele a sua principal característica,
a perseverança. Aos 17 anos a sorte sor-
riu para ele, quando um amigo de seu
pai, que era militar em Brasília, visitan-
do a fazenda resolveu trazê-lo para ser-
vir a aeronáutica na Capital.

Ao chegar em Brasília, em 82, não
deu certo o serviço militar, e ele então
foi trabalhar como feirante, depois ser-
vente de pedreiro, e por fim pintor de
automóveis, em uma oficina de fundo
de quintal, E foi esta ultima profissão
que o inspirou a encarar a carreira de
empresário. Assim , em 88 abriu sua pri-
meira oficina de reparação e pintura au-
tomotiva. Como muita dificuldade, en-
frentando um leão a cada dia, ele foi ven-
cendo o fracasso pelo cansaço. Com per-
sistência, muito trabalho e não poucos
sacrifícios pessoais, ele conquistou seu
lugar ao sol.

Inconformado com o preço das tintas

e percebendo que estava dando muito
lucro aos atravessadores, resolveu abrir
sua primeira loja de tintas automotivas,
a Dauto Tintas, em 93, a princípio para
atender sua própria demanda e sem
maiores pretensões em termos de mer-
cado. O negocio deu certo e cresceu de
tal maneira que hoje ele possui uma rede
formada por sete lojas e sete oficinas
espalhadas por todo o Distrito Federal.

Família
Em 1990 realizou o seu grande so-

nho que era de casar-se com sua cara
metade e hoje sócia, Jocélia Damaceno
Brito Coelho, a quem conhecia desde a
infância. Dessa união, nasceram seus
filhos: Tuanny (21 anos) e Victor (18
anos). Dauto é formado em Logística
pela Famatec.

Como todo brasileiro, é apaixonado
por futebol e churrasco. De hábitos sim-
ples, ele não abre mão de uma boa gali-
nha caipira.

Guaraense
de coragem

Morreu o
coronel
Azevedo
AAAAA cidade perdeu nesta terça-feira (7

de novembro) um de seus mais
ilustres representantes. Morador an-
tigo do Guará, morreu o coronel Re-
nato Fernandes de Azevedo, aos 59
anos, vítima de câncer no pulmão.

O coronel Azevedo era mais co-
nhecido por ter implantado a faixa de
pedestres que depois foi estendida a
todo o País. Gaúcho de Porto Alegre,
mas brasiliense por adoção, foi co-
mandante geral da Polícia Militar de
2004 a 2006, depois ter sido coman-
dante do Batalhão de Trânsito, de
1995 a 1998, quando as faixas fo-
ram implantadas no DF.

O coronel Azevedo foi responsá-
vel ainda pela entrada da mulher na
Polícia Militar do DF e pela criação
das Rondas Ostensivas Tático Móvel
(Rotam).

O câncer foi descoberto há  cinco me-
ses, mas não houve tempo de tratá-lo.

DDDDD
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Filiação de Izalci ao PSDB

ou morador da QE 34 e recorro ao
Jornal do Guará, em nome dos

Tribuna para o morador sugerir ou
reclamar de fartos que incomodem a comunidade

Tapume piora a visão
dos motoristas na QE 34
moradores da quadra, para reclamar contra
um tapume de aluminío colocado por um
morador na esquina do Conjunto “R”,
piorando ainda mais a visão dos motoristas,
já prejudicada pelo avanço de um
restaurante de um lado e um quiosque do
outro lado.

O tapume que privatiza a área verde ao
lado da casa tira quase totalmente a visão
do motorista que sobe a rua de acesso à QE
34 em direção à via central do Guará II. A
situação fica pior porque do outro lado da
rua desse tapume existe um quiosque, e ao
lado dele, o restaurante. Moro na mesma
rua e já presenciei acidentes com veículos,
felizmente por enquanto pequenos, mas
existe o risco de outros maiores.

A situação vai piorar mais ainda porque,
de acordo com informações de terceiros,
nessa casa será instalada uma clínica de
estética. Ou seja, a clientela dessa clínica,
do quiosque e do restaurante vai ocupar a
rua como estacionamento.

Durante a noite o caminhão da empresa
que recolhe o lixo não consegue mais
acessar a rua, que é ocupada pela clientela
do quiosque, e é obrigado a passar pela via
central.

Os moradores do Conjunto “R” sofrem
também com a clientela desse quiosque,
que utilizam a área verde em frente às
nossas casas como banheiro. Tive que
cortar as plantas de um canteiro que
fizemos entre a rua e a via central porque
estava sendo utilizado como vaso de xixi.
O cheiro de urina nos finais de semana é
quase insuportável.

A quem recorrer?

Marcos Vasconcelos

Resposta da
Administração do Guará

  De acordo com o diretor de Obras e
Licenciamento da Administração
Regional do Guará, Rubens Mendes,
não há  qualquer registro de instalação
de empresa na casa citada. E que a
reclamação do leitor foi encaminhada
à Agefis para providências em relação
ao tapume.

Tapume tira
a visão de

quem sobe a
rua em

direção à
via central

do Guará II

Visão dos
motoristas

já é
prejudicada
pelo avanço

do restau-
rante e pelo

quiosque

A construção de um balão na Aveni-
da do Contorno, próximo ao condomí-
nio Doce Vitta, é a solução para resolver
o fluxo de trânsito no local, principal-
mente de acesso à Colônia Agrícola
Águas Claras. A proposta foi apresenta-
da pelo Detran, em reunião realizada hoje
(08), da qual participaram representan-
tes dos moradores, do condomínio e  da
Administração do Guará.

A proposta do Detran foi bem recebi-
da pelas lideranças comunitárias que vão
submetê-la aos moradores da região.  O
DETRAN, que será responsável pela exe-
cução do projeto, explicou que essa so-
lução foi encontrada depois de ter reali-
zado um estudo de impacto do trânsito
no local. A pista lateral continuará sen-
do mão dupla.

O Administrador do Guará, Carlinhos
Nogueira, concordou com a proposta
apresentada pelo Detran, diante da reali-
dade do local e destacou o apoio dos en-
volvidos na busca de uma solução para
o problema. Segundo ele, além da cons-
trução do balão haverá uma sinalização
completa no local.

Revolta dos moradores
A polêmica começou quando o De-

tran colocou cones impedindo que os
moradores da colônia acessassem dire-
tamente a via contorno, tendo que pas-
sar ao lado do novo edifício Dolce Vitta
até o Setor de Oficinas (Área Especial 2-
A).  A modificação provocou congestio-
namentos enormes dos dois lados, por-
que a via de acesso ao Setor de Oficinas
é estreita  e o trânsito afunila nas horas
de pico.

A medida revoltou os moradores por-
que teria sido tomada para beneficiar
apenas os empreendedores do edifício e
seus moradores, sacrificando o restante
dos usuários da via de acesso ao Guará
Park.  A via tornou-se também uma arté-
ria de acesso à EPTG, o que aumentou o
volume do trânsito dentro do condomí-
nio.

Balão vai
resolver acesso
ao Guará Park
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Governador Geraldo Alkimim incentivou o lançamento
da canditatura de Izalci ao Governo do Distrito Federal

Deputados distritais Siqueira Campos e Eliana
Pedrosa (PSD) prestigiaram a festa de filiação de Izali

“Izalci pode
unificar as oposições

no DF” -
Márcio Machado,

presidente da executiva
regional

do PSDB-DF

Senador Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP  fez
questão de prestigiar a filiação

Ex-deputado federal e ex-
secretário de Saúde Jofram
Frejat no abraço a Izalci

Deputado
federal
Acelino Popó
(PRB-BA),
hoje um
amigo
pessoal de
Izalci

“A capacidade de
trabalho deste homem

e a firmeza de seus propósitos,
somadas à visão que tem para

Brasília e para o País, são
fundamentais para a força

tucana aqui no DF”
GeraldoAlckmin,

governador
de São Paulo)

“O PSDB tem
um projeto de nação.
E um partido para ter

projeto de nação tem que ser
grande e tem que ser forte

em Brasília. O PSDB reconhece
o valor dessa conquista histórica

que é afiliação do deputado
Izalci” – Senador Álvaro

Dias (PR), líder do
PSDB no Senado

Deputado
federal
Alfredo
Kaefer
(PSDB-PR)

Deputada federal
Jaqueline Roriz
(PMN-DF)

Deputada
distrital
Liliane
Roriz
(PSD) Deputado federal Antonio

Reguffe (PDT-DF) no abraço a Izalci

Depútado
federal Luiz

Pitimam
(PMDB-DF)
prestigiando
a filiação do

tucano do
DF

“Izalci representa
uma aposta nova do

partido no Distrito Federal.
É um dos melhores quadros

do Congresso Nacional. Agora
só vai para voos mais altos” –

 deputado Bruno
Araújo (PE), líder do

PSDB na Câmara
dos Deputados

Deputada
distrital Celina
Leão (PSD) no
abraço ao novo
tucano

Deputado
federal Júlio
Delgado
(PSB-MG)
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Guaraense é campeão
Sulamericano de natação

Eliana candidata ao GDF

Fechando a sua participação
na primeira fase do Torneio
Touchdown, o Tubarões do
Cerrado, representante do Gua-
rá na liga nacional de futebol
americano,  venceu o  Palmei-
ras Locomotives  (São Paulo)
por 37 a 6, no Estádio do Cave,
no domingo passado.

Com seu ataque cada vez

Tubarões vencem
Palmeiras no Cave

FFFFFutebol americanoutebol americanoutebol americanoutebol americanoutebol americanoIzalci mostra força e o Guará pode ter
seu primeiro representante no Buriti

“Sou candidata ao governo do Distrito Federal”. Eliana Pedrosa
está sendo encorajada nas suas andanças por todos os cantos do
Distrito Federal, principalmente em virtude do fraco desempenho
do governo petista de Agnelo Queiroz em relação aos apelos da
população por melhorias na educação, saúde e segurança. Ela
acredita que  o bom desempenho do PSD nas eleições municipaisabre
boas perspectivas para o partido em 2014.

A no site da CLDF existe uma enquete
bem interessante sobre como o cidadão
acompanha os trabalhos da mesma. Fala
colocar “Jornais alternativos das
cidades”. Vejam o resultado parcial das
respostas à pergunta: Qual é o seu
principal meio de acesso a notícias
sobre a Câmara Legislativa?

A.Noticiario de TV- 16% - 90
B. Jornais e/ou revistas- 9% - 52
C. Noticiário de rádio- 11% - 60
D.Blogs - 30% - 169
E. Sites de notícias -8% 43
F. Portal Câmara na Internet - 27% -

153

Curtinhas, mas importantes

O PT não pensa na hipótese de não permanecer
no GDF, mesmo sabendo das possíveis
candidaturas de peso já assumidas. Petistas
dirigentes do partido afirmam que não têm o
governador Agnelo Queiroz como única opção.
Existe o “plano B” que é guardado como um
tesouro.

Outros petistas acham que pode existir algum
problema se o viceTadeuFilippelli resolver ser
candidato. Acreditam que ele pode reagrupar o que
restou do rorizismo e do governo de José Roberto
Arruda, além de ter a simpatia de partidos que hoje
estão fora ou de saída da base governista.

Perguntar não ofende

Festa para Agnelo
Com direito a fogos de artifício e a

companhia de José Dirceu (PT), o
governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, lotou uma churrascaria com aliados
para celebrar 53 anos. Ele foi homenageado
por mais de 600 aliados. O interessante é
que o convite divulgado pelo Deputado
Patrício era em outro local e com outro valor
(R$10,00).

Sabe o que está fazendo
Se tem gente que duvida da capacidade

política do deputado distrital Olair Francisco
está muito engando. Ele acaba de indicar o
novo administrador de Águas Claras,
desconhecendo a opinião de seu partido, o
PTdoB, e de seu aliado, o ex-administrador
Manoel Carneiro.

Cargo por apoio
 Algumas rodas políticas do DF estão

comentando que o ex-governador Rogério
Rosso (PSD) está se preparando para um
novo mandato tampão. Só que em alguma
secretaria do DF ou da Esplanada. Aliás,

coincidentemente foi criada pela presidente
Dilma, a Secretaria Especial de Pequenas e
Micro Empresas  com s ta tus  de
Ministério.

Sonho de consumo do PMDB
O secretário, e deputado distrital (e

excelente ator) Alírio Neto está se
preparando para desembarcar no PMDB,
conforme comentários já bem antigos. Ele
tem a benção do presidente regional do
partido, Tadeu Filippelli e dos membros do
Diretório Regional. Vai concorrer com
Roney Nemer a deputado Federal

Oposição fortalecida.
 Deputado Federal Izalci Lucas  filia-se

ao PSDB.  Agora o partido que, não tinha
nenhuma representatividade política no
Distrito Federal, terá uma importante figura
para fazer oposição ao governador Agnelo
Queiroz. O presidente Marcio Machado e
o vice-presidente Raimundo Ribeiro
decretaram que o PSDB terá candidato ao
Buriti, e que o partido será principal
candidato da oposição nas próximas
eleições.

O plano B do PT

CLDF x blogs

O presidente do PSD-DF, Rogério Rosso, está se
preparando para desembarcar no governo de Agnelo
Queiroz?

- Quantos candidatos ao GDF já temos efetivados?

- Alguém duvida que o PSB vem forte nas eleições
de 2014?

- Reguffe será candidato ao GDF em 2014?

 nadador José Alves Ro-
drigues, da Equipe deOOOOO

Natação Master da Academi-
aÁgua Vida, sagrou-se cam-
peão Sul-americano de nata-
ção master nas provas de 50
metros nado livre, 50 metros
nado peito, 200 metros nado
livre e 4x50 metros livre.

As provas fizeram parte
do VIII Campeonato Sul-
americano Master de Nata-
ção, disputado na cidade de
Manaus (AM), de 30 de ou-
tubro a 3 de novembro.

José Alves ganhou, tam-
bém, duas medalhas de pra-

ta, nas provas de 100 me-
tros livres e revezamento
4x50 medley. E duas de
bronze nos 100 metros pei-
to e revezamento misto
4x50 metros.

O atleta da Água Vida
foi um dos destaques da
competição. Segundo o
seu técnico Orestes Ortiz,
“José Alves é um atleta de-
dicado, perseverante e de
muita garra”. E que vai
disputar no ano que vem o
campeonato Mundial de Na-
tação Master, com chance de
ficar entre os primeiros.

mais entrosado na temporada,
os Tubarões classificaram-se
aos playoffs  com boas chan-
ces de passar para a fase final.

O time guaraense concluiu
a primeira fase do torneio  com
seis vitórias e  apenas uma
derrota, terminando na segun-
da posição da Conferência
Walter Camp.

Time do Guará completou a primeira fase
em segundo lugar na sua chave

Estão abertas as inscrições para a 22ª edição do Ter-
no de Branco, evento que deverá reunir atletas de di-
versas cidades do DF e Entorno, no próximo domingo,

Abertas inscrições para torneio de dominó
dia 11 de novembro, às 9h e que deverá encerrar por volta
das 14 horas. Este evento será realizado na QE 30 Bloco B
Loja 11 - Guará II / DF. www.ternodebranco.com.br.
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 alta plumagem do tucanato chancelou
o retorno do deputado Izalci às suas

Festa de filiação ao PSDB foi prestigiada até pelo governador de SP

AAAAA
hostes na última quarta-feira (7 de novem-
bro) em Brasília com o discurso de que o
PSDB vai ter candidato à Presidência da Re-
pública e a governador em todos os estados
da federação; no DF, inclusive. Liderança
respeitada no Congresso Nacional, Izalci se
credencia como nome forte à disputa do GDF
em 2014 e o Guará pode fazer seu primeiro
governador.

Parlamentares de todo o país compare-
ceram em peso à filiação do deputado Izalci
ao Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) no Distrito Federal. Com a presença
ilustre do governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin e lideres do partido na Câmara,
Bruno Araújo e Senado, Álvaro Dias, além
de parlamentares do PMDB, PSB e PDT,
entre outros, o encontro reuniu mais de 300
pessoas em torno do deputado brasiliense.

O governador Geraldo Alckmin que co-
memorava 60 anos no mesmo dia, disse que

a volta do deputado Izalci ao PSDB foi seu
melhor presente de aniversário. Alckmin re-
velou ainda que a trajetória do parlamentar
tem semelhança com a sua: ambos foram se-
cretários de Ciência e Tecnologia que fize-
ram a diferença em seus estados, Alckmin
em São Paulo e Izalci no DF. “A  capacidade
de trabalho deste homem e a firmeza de seus
propósitos, somadas à visão que tem para
Brasília e para o País, são fundamentais para
a força tucana aqui no DF”, afirmou o go-
vernador.

Tucano em alta
As manifestações de apoio e prestígio

recebidas pelo deputado Izalci reforçaram a
vontade do PSDB em disputar cargos majo-
ritários nas próximas eleições. Para o parla-
mentar, a vontade de disputar o cargo de
governador do DF já foi expressa ao partido
“Quero sim ser governador do DF para tra-
balhar com amor, carinho, dedicação e res-
peito pela população da nossa capital”,  afir-

mou Izalci. Para o parlamentar tucano, as
pessoas estão tristes e decepcionadas com o
governo petista de Agnelo Queiroz. “Um
governo sem a menor preocupação com as

pessoas e suas necessidades”. E completou:
“O ‘novo caminho’ prometido se tornou um
descaminho, um verdadeiro pesadelo para
os brasilienses”.

Deputado federal Bruno Araujo (SE), líder do PSDB na Câmara dos
Deputados, senador Álvaro Dias (PR), Márcio Machado, presidente
regional do PSDB, acompanham o discurso de Izalci

José Alves foi um dos principais
destaques da competição nacional



3JORNAL DO GUARÁ 5

Guará, Laurindo  Gomes de
Mesquita.

Não é prioridade
Considerado o padrinho

do Parque JK, o deputado
distrital e secretário de Justi-
ça e Cidadania, Alírio Neto,
afirma que vem pedindo o
governo para dar prioridade
à recuperação da área. “Ve-
nho alertando há muito tem-
po  que dos três parques do
Guará  o de maior risco é o
JK, por causa também  das
incorporadoras, que elege-
ram a Região do Guará como
a bola da vez do mercado
imobiliário. Infelizmente,
ninguém está levando o as-
sunto a sério”, atira.

Já o ambientalista e presi-
dente da Sociedade de Defe-
sa do Parque do Guará (Sa-
peg), Adolpho Fuica, discor-
da de Alírio e garante que a
situação do Parque JK pode

ser resolvi-
da sem
prejudicar
os avan-
ços do Par-
que Eze-
chias He-
ringer. “A
p r i m e i r a
providên-
cia seria
i n s t a l a r
e q u i p a -

mentos de lazer, para que a
população ocupe a área e
isso não custa muito. Basta

Fuica: “Governo
poderia começar
a instalar equipa-
mentos de lazer”

Laurindo: “Há
dois anos
estamos denun-
ciando e nin-
guém faz nada”

Depósito de material de construção dentro do parque

ter vontade política, como a
que originou a criação do par-
que. Porque não há muito o
que preservar lá, a não ser
uma nascente e parte do que
restou do cerrado”.  Para Fui-
ca, “não basta cobrir um san-
to para descobrir outro, por-
que são situações diferentes e
podem ser atacadas
ao mesmo tempo”.
Ele sugere que seja
fechada a passa-
gem de veículos
por dentro do par-
que, para evitar por
exemplo que conti-
nuem despejando
entulho e lixo na
área.

O Jornal do
Guará vem solici-
tando uma entrevista com o
presidente do Ibram ou com
secretário de Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos (Se-
marh) desde o final do ano
passado, para tratar sobre os
parques do Guará, mas um
ano depois não obteve respos-
ta. Consultado novamente
pela reportagem do JG, o Ins-
tituto Brasília Ambiental
(Ibram), respondeu, através
de sua assessoria de impren-
sa, que “o programa Cidade
Parque está trabalhando em 25
projetos de recuperação de
parques, entre eles do Parque
dos Eucaliptos. Segundo a
nota, o cronograma das obras
ai sendo definido de acordo
com a disponibilidade de re-

cursos das compensações am-
bientais, uma vez que o recur-
so é aplicado prioritariamente
na mesma região onde o dano
ambiental foi causado”.  A
nota, entretanto, não informa
a previsão dos investimentos
no parque. Aliás, a explicação
do Ibram é a mesma de mea-

dos do ano passado,
quando o Jornal do
Guará fez a  primeira
reportagem sobre o
abandono do Parque
JK.

O administrador
regional, Carlinhos
Nogueira,  afirma
que a Administração
do Guará tem feito
gestões junto aos ór-
gãos ambientais para

a revitalização do Parque JK,
mas ainda não recebeu infor-
mação de quando isso acon-
tecerá. “A única forma de pre-
servar uma área pública é ocu-
pá-la de alguma. forma Do jei-
to  que  es tá  lá ,  somente
quem a usa são os que que-
rem se esconder de alguma
coisa”.

Segundo ele, a única pro-
vidência que a Administração
pode tomar é recolher, toda
semana,  o lixo e o entulho
que são acumulados nas pro-
ximidades do parque. “A co-
munidade somente vai poder
ocupar o Parque JK na sua ple-
nitude quando as novas qua-
dras forem implantadas, por-
que vai acabar o mato em vol-

ta e teremos mais usuários
para o parque. Antes disso,

Área em volta do parque foi transformada
em depósito de entulho

Campo de areia sem condições de uso

qualquer providência será pa-
liativa” afirma Carlinhos.

Parquinho infantil também

Guarita por dentro
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Vendo apartamento Guará II
2 quartos, 6º andar,
todo reformado

Tratar 9985.6676
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RETRATO
DO ABANDONO

Parque dos Eucaliptos

Área de 180 mil metros no Guará II serve
de esconderijo de marginais, consumo de
drogras, depósito de lixo e entulho...

riado há cinco anos pelo Gover-
no Arruda para preservar nascen-

denunciamos à Administração do Gua-
rá e ao Instituto Brasília Ambiental
(Ibram) sobre  a incidência de ratos,
baratas e risco da dengue, mas nin-
guém nos repon-
de ou dá uma so-
lução. E, a cada
dia, a situação fica
pior”, afirma o
prefeito comunitá-
rio da QE 38, Car-
los Roberto Go-
mes, o Carlinhos.
“A cerca que co-
locaram, em vez
de proteger o par-
que na verdade
está protegendo os traficantes e con-
sumidores de drogas. Os moradores
dessas quadras estão em constante ris-
co, principalmente os jovens”, com-
pleta a líder comunitária da QE 44, Cé-
lia Caixeta.

“Estamos há três anos anos denun-
ciando a situação do parque e não ob-
tivemos respostas. Só promessas. O
parque virou pon-
to de distribuição
e consumo de
drogas, sem contar
os riscos à saúde
por causa da água
parada e do lixo”,
dispara o prefeito
comunitária da
QE 46 e ex-presi-
dente do Conselho
Comunitário de
Segurança do

Alírio: “JK
deveria ser
implantando
antes do Parque
do Guará”

Carlinhos: “Área
é esconderijo de
marginais e de
consumo de
drogas”

Guará está toda depredada e serve de banheiro
para os mendigos e consumidores

No período da seca, são constantes os focos de
queimadas, oq  vi destruindo a flora aos poucos

Água parada pode servir de
criadouro do mosquito da dengue

tes, vegetação do cerrado e, principal-
mente, servir de alternativas de lazer
para os moradores das QEs 38, 42, 44,
46 e as futuras QEs 48 a 52, o Parque
dos Eucaliptos, rebatizado com o
nome de Parque JK, é o retrato da fal-
ta de compromisso com o bem públi-
co e da descontinuidade entre um go-
verno e outro. A área de 180 mil me-
tros está abandonada, depredada e
serve apenas para esconderijo de mar-
ginais, consumo de drogas e depósi-
to de lixo e entulho.

A entrada do parque reflete a situ-
ação de abandono da área. A guarita
foi toda pichada, os vidros foram que-
brados, a porta arrombada e o banhei-
ro depredado. O parquinho infantil,
que custou R$ 14 mil, não tem condi-
ções de uso porque o que resta da areia
está suja e cheia de lixo.

Os moradores reclamam da falta de
segurança e dos riscos à saúde. “Isso
aqui  virou ponto de consumo de dro-
gas e o lixo acumulado junta moscas
e existem pontos de água parada que
servem de criadouro do mosquito da
dengue”, denuncia a moradora da QE
42, Gorete Mendanha. “Já fizemos vá-
rias reclamações à polícia e ao gover-
no, mas ninguém toma providências.
Só vão resolver quando ocorrer um
crime ou alguém for contaminado”,
completa o morador da QE 44, Ed-
milson Mendes.

E não é por falta de reclamação
que o parque está abandonado. “Já

odas as providências já
foram tomadas  para a se-

Tudo pronto para
a seleção das
bandas do Guará
TTTTT
leção dos grupos inscritos no
Concurso Banda da Casa, pro-
movido pela Casa da Cultura
da Administração do Guará e
a Ordem dos Músicos do Dis-
trito Federal. As provas, para
a seleção de seis bandas,
acontecem nos dias 13 e 14
de novembro, a partir das
19h, no Teatro do Guará, lo-
calizado na administração. A
final do concurso está progra-
mada para a noite do dia 22
de novembro, a partir das 20
horas, em palco montado no
estacionamento ao lado do gi-
násio do Cave. Entrada franca.

Para a melhor banda o prê-
mio é um equipamento com-
pleto, composto por bateria,
amplificador de guitarra e de
baixo, três microfones, três
pedestais e uma mesa de som.
O segundo lugar ganha dois

amplificadores e uma bateria;
o melhor intérprete leva um
microfone e uma mesa de
som; e o melhor instrumentista
recebe um vale compras de
uma loja de música no valor
de R$ 500.

A apresentação das bandas
para os jurados vale como
prova prática para a emissão
da Carteira de Músico Profis-
sional Prático da Ordem dos
Músicos do Brasil, documen-
to indispensável para o exer-
cício da profissão.

Dezessete bandas foram
escolhidas para a seleção pre-
sencial. Que se dará por or-
dem de chegada no Teatro do
Guará.

Aqueles que não se incre-
veram no concurso mas dese-
jam fazer a prova prática da
Ordem dos Músicos podem se
paresentar nos mesmos dias,
basta se inscrever no local.
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Secretaria traça plano de
leitura para o Guará

A escritora Onã Silva é insaciável. Nos
últimos anos tem nos surpreendido com
um volume novo por semestre. Agora a
escritora passeia pelo universo armorial
do cordel com o o seu “Histórias da
enfermagem no universo do cordel”. O
lançamento foi ontem no restaurante La
Cuccina do Terraço Shopping, em uma
bela noite de chuva fina. O livro conta a
biografia de personalidades da área de
enfermagem e momentos marcantes da
história da profissão em versos de cordel.
Onã Silva promete um lançamento no
Guará, como tem feito nos últimos anos,
durante o lançamento da coletânea
poética dia 10 de dezembro.

O poeta multiuso Ruiter Lima e a Tribo
das Artes presenteou o Guará com uma
oficina de construção de cajon. O
instrumento peruano tem conquistado
percussionistas do mundo inteiro e tem
acompanhado muitas violas pelo nosso
Guará. A oficina vai até o dia 13 de
novembro e acontece na Casa da Cultura.
A Tribo das Artes ainda ministrou
oficinas de contação de história em
Taguatinga e interpretação teatral no
Recanto das Emas, todas gratuitas para a
população.

Desde o fim de 2011, boa parte do movimento cultural do
Guará, a qual me incluo, discute políticas públicas para incenti-
vo do hábito da leitura, propagação do livro como fortalecimen-
to da identidade de nossa cidade, exaltação dos escritores e
viabilização de projetos literários. Dessas discussão surgiram
grandes e ousados projetos, como a biblioteca pública do Gua-
rá. Muitos dos projetos já estavam em andamento, como os
saraus literários, os concursos de compositores, as coletâneas
poéticas...

Segundo prevê o Plano Nacional de Livro e Leitura, decidi-
mos elaborar o documento que norteará os rumas dessas políti-
cas públicas ao longo das próximas décadas. Para nos auxiliar,
procuramos a Cátedra de leitura da Unesco na PUC do Rio de
Janeiro. Não apenas por deter amplo conhecimento na área, mas
para guiar teoricamente nossas vontades. Essa procura resultou
em um contrato com a Cátedra para elaboração das pesquisas e
estudos necessários para a elaboração do Plano de Livro e Lei-
tura do Guará.

Como a Secretaria de Cultura encerra neste mês e envia para
publicação o Plano Distrital de Livro e Leitura – o PDLL, se
prontificou a nos ajudar a elaborar o planejamento específico do
Guará. Segundo o órgão, em carta enviada aos adminsitradores,
a Subsecretaria de Políticas do Livro e da Leitura tem em seus
quadros material humano qualificado e disposto a contribuir
com a nossa cidade.

Bem orientado e atento, o administrador do Guará Carlos
Nogueira decidiu suspender o contrato com a PUC e encami-
nhar o processo à Secretaria de Cultura. Claro, para que pagar
uma instituição se nos quadros do GDF podemos encontrar
soluções?

Contamos agora com a competência da secretaria para encon-
trar formas eficazes de planejar um futuro com mais leitores.
Estamos esperançosos.

Rafael Souza

Prolixa Onã

Cajon da Tribo



Administração
Regional do Guará
Administrador:
Carlos Nogueira da Costa
Centro Administrativo Vivencial
e Esportivo (CAVE)
Fone: 3383.7200

Diretoria
Regional de Saúde
Diretor: Marôa Santiago Gomes
QE 06 Área Especial
Fone: 3353.1528

Inspetoria de Saúde
Diretor: Carlos Alberto de Almeida
QE 12 Área Especial
Fone: 3568-7867

Divisão Regional de Ensino
Dir: José Antônio Messias da Silva
QE 38 AE
Fone: 3901-6656

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Coordenadora:  Aurea Branco Petitto
EQ 15/26 AE
Fone: 3567.2500

CAESB - Escritório Regional
QI 11 Bl. A
Gerente: Mauro Azevedo
Fone: 115

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

Administração
do Parque do Guará
Parque do Guará - em frente à QE 19
Fone: 3382.7176

4ª Delegacia de Polícia
Delegado: Jeferson Lisboa
EQ 15/26 (Centro Comunal)
Fone: 3383.9400

4º Batalhão de Polícia Militar
Cel.Antonio Carlos Freitas
AE 10 Bl. A
Fone: 9609-7411/9609-6873-

Corpo de Bombeiros
Major Alexon Vales Leite
QE 2 - Guará I  -  3901.2899

Agência do Trabalhador
Gerente: Luciano Monteiro
QE 2 Lote N AE
Fone: 3382.6781- 3382.0470

Procon
Sede da Administração do Guará
Chefe: Neucy Rosa Marinho
Fone: 3905.6766 - 3905.6763

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

Cartório Eleitoral
Chefe: Rubes Simões Espírito Santo
QI 7 Lote C
Fone: 3382.7741

Conselho Tutelar do Guará
Coord: Arnaldo José Dâmaso de Souza
Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara
20 - Guará II
Fones: 3905-1486/7812-0610
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ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GUARÁ

Sem receber atenção dos órgãos ambientais do governo
nos últimos dois anos, área está cheia de entulho e lixo

UUUUU

Mutirão de limpeza
no Parque do Guará

m mutirão de limpeza
para a retirada de entulhos

e outros detritos acontece no
próximo sábado (10 de no-
vembro), das 8h às 12h, no
Parque Ecológico do Guará
(Ezechias Hering), localizado
na QE 03, conjuntos L e M ao
lado do Clube dos Pássaros,
Guará I. O parque vai receber
também um reforço na arbori-

zação com o plantio de árvores
nativas do cerrado.

O parque Ezechias Herin-
ger possui uma área de apro-
ximadamente 306 hectares,
abriga 495 tipos de plantas,
entre árvores, arbustos, flores
e trepadeiras, e cerca de 100
espécies de orquídeas catalo-
gadas. Por sua localização es-
tratégica é refúgio para algu-

mas espécies de répteis, pe-
quenos roedores e diversos
tipos de pássaros.

Dentro da área do parque
passa um trecho do córrego
do Guará. A reserva ecológi-
ca é aberta diariamente a vi-
sitação das 7h às 18h e o pú-
blico pode aproveitar de tri-
lhas ecológicas.

Também conhecido como

Parque Ecológico do Guará,
ele existe desde a década de
60, de acordo com o Relató-
rio de Unidades de Conserva-
ção e Áreas Protegidas do Dis-
trito Federal e do Plano Dire-
tor do Parque do Guará.

Homenagem
O nome do parque home-

nageia o ambientalista e enge-
nheiro Ezechias Heringer.
Nascido em Manhuaçu (MG),
em 1905, veio para Brasília no
ano de 1960, a convite do pre-
sidente Juscelino Kubitschek.
Foi pioneiro no estudo do cer-
rado e suas orquídeas, princi-
palmente onde está localiza-
do o parque.

Ezechias Heringer foi um
dos responsáveis pela criação
de diversas áreas protegidas e
de pesquisa do DF, como a
Estação Ecológica de Águas
Emendadas e a Estação Expe-
rimental da Universidade de
Brasília. Publicou diversos tra-
balhos sobre o assunto. Fale-
ceu em 1987.

Participarão do evento a
Administração do Guará, o
Ibram, o 4º Batalhão de PM,
grupos de escoteiros, fóruns
ambientalistas e voluntários.
Para o administrador do Gua-
rá, Carlinhos Nogueira, “o mu-
tirão é uma ação de cidadania
que vai de encontro aos an-
seios da comunidade, que
pode usufruir do parque com
conforto, segurança e desfrutar de
toda a beleza da reserva ecológica”.

Operação vai tentar retirar pelo menos parte do que foi
deixado nos últimos anos dentro do Parque
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CIRCULAÇÃO
   O Jornal do Guará (tiragem comprovada de 8 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
odontológicos 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 no Congresso Nacional e agências de publicidade.
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CEB investe na distribuição

Sem greve

Jornal Guará Hoje reune lideranças

 Em primeiro lugar, parabéns pelo Jor-
nal do Guará! Do qual sou leitor há um
bom tempo.

 Mas o que me motivou a escrever foi a
opinião "Cada um no seu quadrado". Da
Seção "Poucas & Boas", da edição 605.

 Não é uma crítica. Apenas uma histó-
ria e um comentário que, mesmo
despretencioso, pode ajudar a ver o pro-
blema sob um outro ponto de vista.

  Há cerca de dois anos, devido a dores
na região lombar, procurei um
ortopedista. Minha surpresa foi ouvir
deste médico que o problema estava na
prática incorreta da caminhada. O calça-
do, a postura e... o lugar onde caminha-
va. A pista "de dentro" do Guará II. Mais
surpreso ainda foi saber que, devido a
uma boa quantidade de pacientes do
Guará com problemas no joelho, ele pró-
prio veio à cidade para conhecer o lugar
onde se pratica a caminhada. A calçada
foi condenada para a prática de corrida
ou caminhada mais "forçada".

 Hoje utilizo a pista "de dentro" ape-
nas para passeios à pé. A caminhada
como atividade física é feita na pista de
concreto, com piso regular (desconsidero
o trechos quebrados e sem a calçada).

 Além da atividade física da caminha-
da, sou ciclista. E como ciclista, tenho as
seguintes observações: Eu e a maioria
que pedala como exercício ou meio de
transporte, utiliza a pista reservada aos
carros. Pois somente nela consegue-se
que a bicicleta atinja uma velocidade
compatível com exercícios físicos, trans-
porte ou treino para o esporte. Ou seja,
os que pedalam na calçada de concreto
estão passeando ou se exercitando com
uma velocidade compatível com o
compartilhamento do local com pedes-
tres.

  Diante disso, penso que o ideal seria
a aconstrução de uma ciclovia de verda-
de. Não uma adaptação. O problema é
que nossos administradores não vêem
claramente as necessidades de pedestres
e ciclistas como um todo. Um exemplo é
a ciclovia que está sendo construída en-
tre as quadras 700 e 900 norte. Uma ini-
ciativa maravilhosa. Pena que em alguns
trechos, as calçadas de pedestres estão
sendo destruídas para dar lugar à
ciclovia.

Célio Paiva

   Nesta sexta-feira,  a CEB  colocou em operação a Subestação Bandeiran-
te I, que  vai dar início a um conjunto de inaugurações com o objetivo de
tornar mais confiável a rede de distribuição que permeia todo o Distrito
Federal.
   Serão pelo menos  11 novas subestações que entrarão em operação até o
final do primeiro semestre do ano que vem. Nos últimos dois anos a
empresa tem investido pesado na recuperação do sistema.
    A falta de investimento nos anos anteriores tem causado a fragilidade do
sistema elétrico e muitos  transtornos para a população e a melhora da
qualidade não vem de uma vez como gostariamos.

Esta semana os funcionários da CEB
deram uma demonstração de amor à causa,
abrindo mão de uma greve legitima mas que
poderia dificultar ainda mais a situação
delicada da Empresa neste momento.

A recuperação completa neste complexo
sistema vai levar algum tempo ainda, pois
envolve não só as novas Subestações, mas
também a recuperação da rede de cabos.
Mas a ordem agora é arregaçar as mangas
na busca de uma melhor prestação de
serviço ao cliente e na continuidade do
processo de recuperação da Empresa, que
está sendo conduzida pela Direção, pelo
corpo gerencial e pelos funcionário

 A turma da direção da
Escola de Samba Império
do Guará já começa os
preparativos para o
próximo carnaval e
promete muitas atividades
pré carnavalescas para
esquentar os tamborins.
Neste sábado, o vice-
presidente da Escola, Zé
Maria, que também é
Presidente da Associação
de Moradores da QI 09
estará  no Programa Guará
Vivo fazendo a chamada
geral e dando informações
importantes para os
simpatizantes do bom
carnaval.
  Esta e outras novidades
você pode acompanhar
pelo Programa Guará Vivo
que vai ao ar pela Rádio
Guará FM 98,1 e também
pelo site
www.guarafm.com.br.
 O Programa de sábado
passado foi pico de
audiencia com os
Tubarões do Cerrado, time
de futebol americano que
está lotando o estádio do
Cave.

Carnaval

Representantes do time de
futebol americanbo Tubarões
do Cerrado bombaram  a
audiência do programa Guará
Vivo no sábado passado

Candidaturas ao GDF
    Ainda faltam quase dois anos para as próximas eleições, mas as candidaturas ao Governo do Distrito Federal começam a ser
delineadas. Os pré-candidatos evitam confirmar suas intenções publicamente, mas em off eles dizem para o meio político e os
amigos. A deputada Eliana Pedrosa, por exemplo, confirmou esta semana durante uma audiência na Câmara Legislativa que será
candidata. O deputado Izalci Lucas depois do evento que selou sua entrada no PSDB não nega a intenção de concorrer. O
senador Gim Argelo já colocou o bloco na rua e também não nega sua pré-candidatura. Com a decisão de se afastar da imagem do
Governo Agnelo, o senador Rodrigo Rollemberg praticamente confirma sua candidatura.  Resta saber quem será o candidato da
situação -  se o PT vai apostar na reeleição de Agnelo ou apresentar outro candidato (Geraldo Magela está se movimentando) ou
deixar a vez para o vice-governador Tadeu Filippelli na dobradinha federal PT/PMDB. Dificilmente o quadro foge disso.

ELIANA MAGELA FILIPPELLI GIM IZALCI            ROLLEMBERG

   A Terracap suspendeu temporariamente a venda
de lotes na  expansão do Guará, conhecida como
Cidade do Servidor. A  decisão tem a ver com a
demanda. Na última oferta o interesse dos
compradores não foi tão grande como das vezes
anteriores.
  Por via das dúvidas, a empresa achou melhor
esperar o mercado melhorar e também a ocupação
dos lotes já vendidos  - cerca de 180 residenciais.
Por enquanto, apenas dois compradores construi-
ram lá.

Parada na expansão

Sucessão na Feira do Guará
   A vitória do candidato de oposição à presidência da Associação dos
Feirantes, Cristiano Sales, com 77% dos votos fala por si só. Mostra clara-
mente a insatisfação dos feirantes com a administração do atual presidente,
Kleber Nunes, que já foi acusado de envolvimento na venda de bancas e é
criticado por tomar decisões sem ouvir os feirantes.
   O novo presidente, que toma posse em janeiro, promete democratizar a sua
administração e mostrar transparência nos seus atos.

Caminho da discórdia
 A decisão do Detran e da Administração do Guará de reavaliarem a alteração
na via de acesso ao condomínio Guará Park para beneficiar a construtora do
residencial Dolce Vitta deve servir de exemplo para os membros do governo
em outras decisões. Os moradores do condomínio, que se sentiram prejudica-
dos pela medida, protestaram até com barricadas. Valeu a pressão do povo.

Continua lá
 Parece que o GDF não tem muito interesse em derrubar a emenda que garante a
posse provisória do terreno entre o ParkShopping e a via Guará-Zoológico ao
empresário Mauro Dutra, amigo do ex-presidente Lula e financiador de
campanhas do PT. Valendo-se de um contrato ainda do Governo Cristovam, o
empresário quer apoderar-se da área, valorizadíssima.
A liminar já tem quase dois anos e não consegue ser derrubada.

 Pelo jeito, o guaraense ainda vai sofrer muito
com os apagões nestas chuvas. A rede de distri-
buição que vai trazer energia da subestação de
Riacho Fundo para a cidade só deve ficar pronta
lá para março. Enquanto isso, qualquer chuvinha
a energia cai. Uma vergonha.

Apagões no Guará

Quando?
 Afinal, quando a casa vai terminar de ser arruma-
da?

   O proprietário do jornal Guará Hoje, Amarildo de Castro,
reuniu amigos e lideranças políticas e comunitárias do Guará
num almoço no Restaurante Palhoça, para celebrar os sete anos
do jornal e promover uma maior integração entre os membros
da comunidade.

Durante o evento, foram prestadas ho-
menagens a algumas pessoas que contri-
buiram com o crescimento e a vida, ou que
foram personagens,  do jornal nesse perío-
do.

Luciano Lima, mestre
de cerimônias do
encontro, e Amarildo Gilson Pacheco, um dos homenageados, Amarildo e a esposa

Lilia, deptuado Policarpo, Alcir Souza e Nilton Soares

Deputado Policarpo
representou as lideranças
políticas do Guará

Jornalista
Alcir de Souza,

editor do
Jornal do

Guará, foi um
dos  homena-

geados pelo
Guará Hoje

Dauto Coelho, empresário do ano do Guará,
Policarpo, Amarildo, administrador Carlinhos
Nogueira, e Rubens Mendes, diretor de Obras da AR

Comandante do 4º BPM,
coronel Antonio Carlos, e
radialista Marcelo Ramos
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Guará adota o futebol americanoParque abandonadoParque abandonado

  Criado para servir de lazer para os moradores das QEs 38, 42, 44, 46 e as
futuras quadras que vão ocupar a área da Cidade do Servidor, o Parque JK,
também conhecido como Parque dos Eucaliptos, está completamente
abandonado. A área serve apenas para abrigo de mendigos, consumidores de
drogas, moradia de insetos e despejo de entulho e lixo.  A Administração do
Guará diz que nada pode fazer porque a gestão é do Instituto Brasília
Ambiental (Ibram), que nada fez ou faz pelo parque (Páginas 4 e 5).

Filiação de Izalci ao PSDB toma
ares de campanha a governador

   O almoço que selou a filiação do deputado guaraense Izalci Lucas ao PSDB
deixou o ambiente com ares de pré-campanha ao governo em 2014. Mais de
30 deputados federais e distritais, dois senadores e o governador Geraldo
Alkimim (SP) foram prestigiar Izalci (Págins 6 e 7 ).
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