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Esqueceram
de convidar
o governador

O Ibram e a Administração do
Guará passaram duas semanas
programando a festa de inauguração dos novos
equipamentos e a abertura do Parque do Guará à
comunidade, mas, na noite anterior ao evento
descobriram que o governador Agnelo Queiroz não
havia sido convidado. Mesmo cancelada
oficialmente, a festa aconteceu. Ambientalistas e
lideranças comunitárias criticaram o cancelamento

Justiça cancela parcelamento
de área do Parque do Guará

Centrão é a 4ª melhor
escola pública do DF

O Ministério Público do DF conseguiu na Justiça o
cancelamento da transformação da área entre o ParkShopping
e a via Zoológico em residencial, que havia sido aprovada no
Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) em agosto.
Com a decisão, a área volta a fazer parte do Parque do Guará

Começa reforma
da via EPGU

O Centro Educacional 03, conhecido como
Centrão, ficou em 4º lugar entre as escolas
públicas do Distrito Federal no ranking do
Ministério da Educação  (Página 11).

Começou nesta semana o
recapeamento da Estrada
Parque Guará, no trecho entre
o viaduto da Epia e o viaduto
do Eixão  (Página 9).
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De 12 de novembro até 30 de dezembro.
Consulte os regulamentos e as lojas participantes nos balcões de troca e em www.parkshopping.com.br

A cada 450 reais em compras você ganha um chocottone® 
com receita exclusiva aprovada pela chef Isabella Suplicy

em lata decorativa e concorre a duas BMW 320i.

SonhosNatal   dos

Promoção Comprou-Ganhou: participação válida até o dia 30/12/12 ou em data anterior caso esgote o estoque de 100.000 latas de chocottone. Limite de duas latas por CPF. 
Promoção Autorizada: Certifi cado de Autorização Caixa nº 6-1517/2012, válida até às 20h30, do dia 30/12/12. Sorteio: 31/12/2012. Imagens meramente ilustrativas.

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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Rafael Souza

Depois do descanso...
Cantora guaraense

será Cidadã Honorária

DHY RIBEIRO

A sambista Dhy Ribeiro é mais
uma personalidade guaraense aAAAAA

receber o título de Cidadã Honorária
de Brasília, outorgado pela Câmara
Legislativa. A cantora receberá a con-
decoração durante as comemorações
do Dia Nacional do Samba, comemo-
rado no dia 3 de dezembro, às 21h.

Natural do Rio de Janeiro, criada
em Salvador, e radicada em Brasília
há mais de 20 anos, Dhy Ribeiro des-
pontou para o sucesso nacional aqui
aqui mesmo na capital.Aqui constituiu
família e reside no Guará.

A premiação será um grande en-
contro de bambas do samba,com
apresentação das escolas Acadêmicos
da Asa Norte e Aruc, prestando, tam-
bém, homenagens a Dhy Ribeiro, que
levou o samba para fora de Brasília e
do país.

O Dia Nacional do Samba, come-
morado dia 2 de dezembro, tem mui-
tas histórias de samba e sambistas para
contar.A data foi primeiramente co-
memorada na Bahia, para homenagear
a primeira visita do sambista Ary Bar-
roso a Salvador, em 1940.A partir de
1963, as comemorações se estende-
ram para todas as cidades brasileiras.

No calendário localNo calendário localNo calendário localNo calendário localNo calendário local
 No Distrito Federal, a lei nº3.839/

2006, de autoria da deputada Eliana

Dhy Ribeiro é hoje uma
das principais estrelas da
música brasiliense.

Pedrosa, inclui o Dia Nacional do Samba
no calendário de eventos do DF.Cabe às
secretarias de Turismo e  de Esporte e
Lazer a elaboração de orçamento para a
cobertura das despesas inerantes às co-
memorações.

  As comemorações no dia 2 de dezem-
bro serão na Esplanada dos  Ministérios
com Dhi Ribeiro, Jorge Aragão entre ou-
tros sambistas de renome nacional

A banda guaraense Ponto G vol-
ta a carga total. Depois do mítico
show no aniversário do Guará,
quando Renato Menguele vestiu
a camisa do quase saudoso Clube
Regatas Guará, apresentou-se no-

Enviado ao Ministério da Cultura e a
Secretaria de Cultura do DF o projeto
arquitetônico da Biblioteca Pública do
Guará. Se tudo sair como planejado, teremos
a maior biblioteca do DF, depois da Biblio-
teca Nacional, obviamente. Os idealizado-
res comemoram. Muitos guaraense ajuda-
ram na luta, que recebeu apoio político dos
mais variados, mas principalmente de
Chico Leite, Érika Kokay, Cristovam Buar-
que. O administrador Carlinhos Nogueira é
um entusiasta da idéia e tem trabalhado
muito para viabilizá-la.

O projeto foi realizado ainda em 2007. Na
época, eu trabalhava como Gerente de
Planejamento da Administração do Guará.
Quem demandou a sua feitura foi o então
administrador Joel Alves.

O Secretário de Cultura Hamilton Pereira tem sido incomodado por boatos infunda-
dos. Grupos isolados tentam enfraquecer o secretário e dão como certa a sua demis-
são. O fato é que apesar das dificuldades deste governo, Hamilton tem tocado uma
gestão democrática e estruturante. Se conseguir descentralizar a gestão dos recursos
para as cidades, como deseja, será um dos melhores secretários que o DF já teve.

É hora dos artistas e articuladores culturais se posicionarem e comprarem a briga
em defesa do secretário. É nas dificuldades que se precisa de aliados.

Biblioteca do Guará

Ponto G

vamente no Alca-
téia Under-
ground.  O proje-
to reuniu no tea-
tro da cidade as
bandas punk dos
anos 80 e 90 do
Guará. Participa-
ram a El Patito
Feo, Cabeloduro,
Detrito Federal e
Ponto G. Homenageando Ricardo
Retz, do museu do vinil.

Tocando desde 97, é uma das ban-
das fundadoras do Porão do Rock, do
subsolo da 207 norte e do festival.
Tocou no teatro Garagem, Casa do
Teatro Amador e em vários festivais
pelo Brasil. A banda deve gravar iné-
ditas em 2013. Um novo albúm e um
novo site. Ponto G é formada por
Menguele, Marcelo Kendera, Beti-
nho e Ogrão. Um suspiro no enfra-
quecido movimento roqueiro do
Guará.

Menguel faz questão de sempre to-
car envolto com a bandeira do Gua-
rá. E ajudou a reunir as bandas do
festival. Um grande guaraense.

Para ouvir o Ponto G acesse
reverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajam.

Secretário de Cultura

Programação para a me-
lhor idade
Levamos a teatro, cinema,
shows, excursões, etc.

3382.0021

Por dois dias (apenas dois dias) das
16h às 23h,  o  nosso Guará II foi invadi-
do e ricamente abençoado pelo louvor
de jovens apaixonados por Jesus. A ini-
ciativa da igreja evangélica que promove
aquele louvor foi maravilhosa, uma vez
que a Bíblia diz: Todo ser que respira
louve ao Senhor. (Salmo 150). Em dias
de tanta violência e tanta falta de amor
nada melhor do que louvarmos ao gran-
de Criador do universo. Ao Senhor toda
honra, toda Gloria e todo louvor!

Só o amor de Jesus, ao a Palavra de
Deus para nos encher de paz. Acredito
que essa foi a maneira daqueles jovens
expressarem sua gratidão a Deus, a for-
ma de dizerem que não se envergonham
de Jesus.

Obrigada ao Jornal do Guará – ins-
trumento maravilhoso através do qual
podemos expressar nossa opinião.

Maria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro Sales

Tendas da PM
  O 4º Batalhão da Polícia Militar do
Guará vai instalar, a partir da
próxima semana, tendas em pontos
estratégicos do Guará, nas proximida-
des de  bancos, supermercados,
comércios,  para atendimento à comu-
nidade.
  O objetivo é proteger os moradores
contra a abordagem dos marginais
nesta época do ano.

Campo onde? Mais um
Dona de Casa  A Administração do Guará está á

procura de um local para construção

de mais um campo de grama sintética

no Guará. A emenda parlamentar já

está liberada, mas faltam áreas na

cidade que comportem um campo de

futebol com medidas oficiais.

  Na próxima terça-feira, 4 de
dezembro, será inaugurada a
quinta loja da rede de supermer-
cados Dona de Casa, que nasceu
no Guará há oito anos.
A loja, de 1.500 metros
quadrados, fica no Setor Leste do
Gama.
  O próximo alvo da rede é Águas
Claras ou Guará I.
  A rede tem unidades no Guará
II, Candangolândia, Taguatinga e
Sobradinho.

Coragem
  No episódio do cancelamento

da festa de abertura do
Parque do Guará é preciso

enaltecer a coragem do presi-
dente do Instituo Brasília

Ambiental (Ibram), Nilton Reis.
Mesmo sabendo que enfrentaria

críticas de ambientalistas e
moradores, ele fez questão de

ouvir a todos e dar as explicações
sobre o cancelamento, embora

não tenha convecido muito.

Alírio no páreo
  O deputado guaraense Alírio Neto

continua como um dos fortes candida-

tos à presidência da Câmara Legislati-

va. Na verdade, ele não queria, por-

que alega que está muito bem na

Secretaria de Justiça e Cidadania, mas

foi convencido a aceitar a candidatura

pelo bloco formado pelo PEN, que ele

preside no Distrito Federal, PPS e PSB,

contra a reeleição de Patrício, do PT.

  Alírio passa a ter chances por causa

da boa relação com a maioria dos

deputados distritais e porque o voto é

aberto e quem é contra a reeleição

pode ter medo da reação dos eleitores..

Parque
do Guará

Acompanho há vários anos, com mui-
to interesse, a luta do Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-
rárárárárá e dos guaraenses pela implantação
do Parque do Guará. Pelo que li na últi-
ma edição, está quase certa a revitali-
zação, mas... falta vontade política dos
governantes para a conclusão.

Então, falta muuiiito! Mesmo tendo
sido promessa de campanha do então
candidato a governador Agnelo Quei-
roz para o Guará, não vejo neste gover-
no vontade política para a liberação
defitiniva do parque para a comunida-
de.

Aliás, não percebo muito vontade
política deste governo com o Guará.
Faço coro às críticas do Jornal do Guará
em relação ao tratamento que a cidade
tem recebido até agora por este gover-
no. Não se trata de críticas, mas de cons-
tatação: o que foi feito no Guará nestes
dois anos de governo?

Quem souber, por favor, me respon-
da.

Anna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro Gomes

Policarpo
no GDF

 O deputado federal guaraense
Roberto Policarpo (PT) deve
assumir um importante cargo no
GDF na reforma administrativa
que o governador Agnelo
Queiroz vai promover em
dezembro.

O dministrador do Guará, Carlinhos Nogueira, depois
de uma semana de descanso chegou com a corda toda.
A praça da QI 10/08/06 e QE 04 recebeu um reforço

na iluminação pública. Quem também está satisfeito
são moradores e comerciantes da conhecida rua dos
salões de beleza. A Administração colocou na via 15
poste de luz. Para não perder o embalo a QE 38, do

Guará II ganhou um ponto de encontro comunitário e
a QE 17 foi beneficiada com uma academia para

primeira infância (api), com os chamados brinquedos
inteligentes.
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Exemplo de superação
Repercutiu bastante a re-

portagem da edição da
semana passada sobre a
professora Vânia Alves

Borges, que perdeu toda a
família - marido e quatro
filhos -, num acidente de

carro há um ano na estrada
para a Bahia.

Vânia é realmente um belo
exemplo  de superação.



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

Governo pretendia implantar outro condomínio residencial na área

OOOOO

Justiça barra parcelamento
de área do Parque do Guará

 Ministério Público do DF
e Territórios (MPDFT) con-

seguiu, na Justiça, impedir o
Distrito Federal de realizar o
parcelamento de área do Par-
que Ezechias Heringer, no
Guará. De acordo com a sen-
tença, o DF também não po-
derá efetuar o registro imobi-
liário da área. A decisão da
Vara do Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do DF
(TJDF) é de 29 de outubro.

Ajuizada em 2011, a Ação
Civil Pública (ACP) foi movida
pelas 2ª, 3ª, 4ª. 5ª e 6ª Promo-
toria de Justiça de Defesa da
Ordem Urbanística (Prourb).
A ACP foi motivada depois da
notícia de que a Terracap e o
Consórcio Wet'n Wild preten-
diam registrar o desmembra-
mento da área, o que viabili-
zaria a implantação de parce-
lamento de solo para fins ur-
banos.

RelevânciaRelevânciaRelevânciaRelevânciaRelevância
Na ação, os promotores de

Justiça ressaltaram que a área

em questão é bem de uso co-
mum do povo e destinada à
consolidação do parque eco-
lógico. Além disso, segundo a
Prourb, o local é de extrema
relevância para o equilíbrio do
ecossistema do Guará e é um
importante afluente do Lago
Paranoá, devendo ser preser-
vada.

Parcelamento, aprovado no PDOT, beneficiaria amigo do PT

Parcelamento da área poderia beneficiar
empresárioque iria construir parque aquático

A transformação da área em
residencial e o consequente par-
celamento para implantação de
concomínio tinha sido aprovada no
Plano Diretor de Ordenamento
Territorial (PDOT) do Distrito Fede-
ral, votado em agosto pela Câmara
Legislativa e sancionado pelo gover-
nador Agnelo Queiroz logo depois.

A inclusão da proposta foi uma
manobra do governo e  chegou a
ser rejeitada pela Comissão de
Meio Ambiente (CMA) da Câma-
ra Legislativa, que acatou emenda
da deputada Luzia de Paula (PEN),
por orientação do deputado licen-
ciado Alírio Neto, que vedava o

parcelamento urbano. A alegação
da deputada é que a área é muito
próxima do Parque do Guará e sua
ocupação  traria  consequências di-
retas na fauna e flora  ao lado, além
de provocar mais adensamento no
espaço entre o Setor de Oficinas
Sul e o Guará II, onde estão sendo
erguidas vários condomínios resi-
denciais.

Obsessão do governoObsessão do governoObsessão do governoObsessão do governoObsessão do governo
A proposta de transformar a

área em urbanatornou-se quase em
uma obsessão do governo, que não
promoveu audiências  públicas e
nem ouviu os argumentos dos re-

presentantes da comunidade gua-
raense. O próprio deputado Alírio
Neto, que é da base do governo, diz
que solicitou a retirada da propos-
ta do PDOT e até ameaçou retornar
o mandado na Câmara Legislativa
para votar contra,  ficou surpreso
com a aprovação

Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?
A insistência do governo  po-

deria esconder outros interesses.
A mesma  área está sendo reivin-
dicada na Justiça pelo empresário
Mauro Dutra, dono da empresa de
informática  Novadata, amigo pes-
soal  do ex-presidente Lula e fi-

nanciador de campanhas petistas.
Dutra havia conseguido a conces-
são da área no Governo Cristovam
Buarque para a construção de uma
franquia do parque aquático
Wet´n Wild, mas o projeto não vin-
gou. Entretanto, o  empresário  não
abandonou a área, mesmo  depois
que  a Terracap conseguiu cance-
lar a concessão  na Justiça. Incon-
formado com a decisão, Mauro
Dutra recorreu e conseguiu uma
liminar recuperando a posse tem-
porariamente. Para garantir os pos-
síveis direitos futuros, ele cons-
truiu uma casa na área para ca-
racterizar a posse.

ParkShopping

Área (no detalhe), volta a
pertencer ao Parque do Guará e
não será mais parcelada
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SHOW DE VITRINES DECORADAS

ra a oportunidade que o Gover-
no Agnelo tinha para mostrar

NATAL DECOR CASAPARK

SEM O GOVERNADOR, NÃO TEM FESTA

Inauguração oficial de obras no Parque do Guará foi cancelada
porque não agendaram com o governador Agnelo. Mas o povo foi

SEM O GOVERNADOR, NÃO TEM FESTA

Mais de 200 convidados foram prestigiar a festa,
que não aconteceu. Os escoteiros ficaram
frustrados com o adiamento

esde quarta-feira da se-
mana passada,  21 de no-

que está investindo no Guará e re-
verter parte da desconfiança do
guaraense, preocupada com a falta
de investimentos na cidade nos úl-
timos dois anos. A festa, discutida
com representantes da comunida-
de e dos órgãos setoriais do GDF,
foi preparada com duas semanas de
antecedência, e teria que ser gran-
de porque era a entrega do parque
à comunidade, umas das promessas
campanha petista ao governo. A co-
munidade foi mobilizada para uma
festa que duraria o dia inteiro. Mas,
na noite anterior ao evento, a Admi-
nistração do Guará e a imprensa fo-
ram avisados do adiamento, porque
o governador Agnelo Queiroz não
poderia comparecer.

A imprensa recebeu email da As-
sessoria de Comunicação do Insti-
tuto Brasília Ambiental (Ibram), por
volta de 21h, comunicando o can-
celamento da entrega dos equipa-
mentos “por causa da previsão de
chuvas no sábado de manhã”, sen-
do que o serviço de meteorologia in-
dicava “dia claro e pancadas de chu-
va durante a tarde”, como de fato
aconteceu. Para os órgãos do gover-
no, a justificativa foi outra: o evento
não estava na agenda do governa-
dor e teria que ser adiado por mais
15 dias. O que os organizadores não
admitiram é que esqueceram de

convidar o governador para a ceri-
mônia, ou, de confirmar a presença
dele. A agenda de Agnelo, que nor-
malmente é publicada com uma se-
mana de antecedência, informava a
entrega de escrituras aos assenta-
dos em Recanto das Emas, com a pre-
sença de toda a cúpula do governo.

Pelo menos o presidente do
Ibram teve coragem de comparecer
e dar explicações sobre a gafe. À
reportagem do Jornal do Guará ele
deu uma terceira versão para o adi-
amento: a falta de conclusão de al-
gumas obras que seriam também
inauguradas, como o Ponto de En-
contro Comunitário (PEC), que não
havia ficado pronto a tempo.

A coordenação da festa, de res-
ponsabilidade do Ibram, chegou a
sugerir ao administrador interino
Geovane Freitas - o administrador
Carlinhos Nogueira estava de féri-
as nos Estados Unidos - que os por-
tões de acesso ao parque  não fos-
sem abertos. Preocupado com a rea-
ção do público, Geovane não con-
cordou.

A falha gerou críticas das lide-
ranças comunitárias e das mais 200
pessoas que foram ao parque na es-
perança de participar da solenida-
de. “Lamentável. Demonstra uma
completa falta de compromisso do
governo e falta de respeito com o
guaraense”, atirou Watermam
Gama, membro do Comitê de Defe-

sa do Parque do Guará. “Além da
surpresa, é uma irresponsabilidade
convidar os moradores e depois adi-
ar a festa  em  cima  da  hora.       Pelo

Gama: falta de respeito
com o guaraense

Robson: pelo menos o
Parque foi aberto

Arquitetos e designers no Natal CasaPark

DDDDD
vembro, o CasaPark está apre-
sentando a tradicional mostra
Natal Decor CasaPark, evento
em que designers de interio-
res e arquitetos convidados
pelos lojistas criam vitrines ins-
piradas nas celebrações de fim
de ano. Foi inaugurada tam-
bém a decoração de Natal do
CasaPark, que este ano vem
embalada pelos tons dourados
e brancos.

Com curadoria da jornalista
de Arquitetura e Decoração
Cláudia Mohn, as lojas prepa-
raram várias surpresas que
serão reveladas somente no dia
da abertura da mostra. “Os
arquitetos e designers estão
com ideias incríveis que cer-
tamente irão surpreender o
público”, afirma Cláudia. A

exemplo do que ocorreu em
2011, este ano, um corpo de
jurados escolherá a vitrine
mais bela, criativa e original
da mostra. O nome dos jura-
dos e o dia em que irão se reu-
nir é segredo e só será revela-
do após a votação. A premia-
ção será no dia 7 de janeiro.
Veja ao final a lista de lojas par-
ticipantes e os profissionais
envolvidos na decoração.

O gerente de marketing do
CasaPark afirma que este é um
dos eventos de Natal mais be-
los de Brasília. “O Natal De-
cor CasaPark já é uma tradi-
ção entre os brasilienses, que
todos os anos vêm ao CasaPark
em busca de inspiração e boas
ideias para fazer a decoração
em suas casas e escritórios,
afirma Alexandre Mendes,
que comemora o aumento ex-

pressivo de lojas participantes
no evento.

A decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de Natal
Junto com a abertura da

mostra de decoração das vitri-
nes das lojas, o CasaPark inau-
gura a decoração de Natal,
que este ano será em tons de
dourado e branco. O ponto de
partida é a grande árvore de
Natal decorada com bolas dou-
radas brilhantes e foscas de
variados tamanhos.  Lindos la-
ços de organza dourada dão
leveza e sofisticação ao proje-
to que é finalizado por um
grande candelabro dourado
na ponteira. Os enfeites se
multiplicam pelos corredores
iluminados por milhares de
microlâmpadas que darão
mais brilho à decoração de
Natal.

De 21 de novembro a 6 de janeiro de 2013
De segunda a sábado, das 10h às 22h
Domingos e feriados, das 12 às 20h
Mais informações pelo telefone: 3403-5300.
www.casapark.com.br
Facebook/casapark
Twitter @casapark

As vitrines mostram um show de cores e criatividade

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012                                 30 de novembro a 7 de dezembro de 2012
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menos fica a alegria de que, final-
mente, o parque está sendo entre-
gue à comunidade”, completou
Robson Majus, um dos coordena-
dores do grupo de escoteiros Hok-
man do Guará.

Para Sidrônio Alves Fonseca,
membro do Fórum em Defesa do
Parque do Guará, “o adiamento
mostra a importância que o atual
governo está dando ao parque. Isso
demonstra falta de interação den-
tro do próprio governo”.

Um dos mais frustrados com o
cancelamento da festa era Guto
Mendes, considerado símbolo da
defesa do Parque do Guará - levou
um tiro de um chacareiro há cerca
de 20 anos e ficou com parte do
corpo paralisada. “Este é o único
investimento deste governo no
Parque, mesmo assim através da
iniciativa privada. Esse adiamen-
to é um desrespeito com a cidade
com suas lideranças”.

Sidrônio: mostra falta de
intereção no próprio governo

Guto: é o único investimento
deste governo no Guará

NILTON REIS:Presidente do Ibram

“O Parque do Guará é
prioridade do governo”

esmo constrangido diante das cobran-
ças pelo adiamento da entrega das obras,

O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-
lização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parque
e sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso da
comunidade?comunidade?comunidade?comunidade?comunidade?

- Precisamos resolver alguns
problemas para liberar mais in-
vestimentos no parque. Estamos
concluindo a poligonal e  o plano
de manejo. E, o mais complicado, é
retirar os chacareiros. Sei que há
uma pressão popular para a revi-
talização, mas são etapas que não
podem ser atropeladas.

O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?
- Temos que resolver a situa-

ção do terreno da Radiobrás, que
está dentro do parque. A defini-
ção está sendo negociada entre o
GDF e a União.

E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?

- Estamos avançando na nego-
ciação. Não podemos simplesmen-
te enfiar o trator e sair derrubando
tudo. Eles tem direitos. Estamos
também evitando confronto, porque
a judicialização atrasa a solução.
Apresentamos uma proposta, que é
destinar a eles lotes na futura QE
48 do Guará, e eles fizeram a con-
traproposta.

O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-
tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-
vidor do GDFvidor do GDFvidor do GDFvidor do GDFvidor do GDF,,,,, mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé-
rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-
gando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia haver
privilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição de
terra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmo
caso?caso?caso?caso?caso?

- O Ministério Público está nos

auxiliando nesta negociação, mas,
por enquanto como observador.
Como a negociação não foi conclui-
da, não sabemos qual será a posi-
ção do MP.

Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,
resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-
ros?ros?ros?ros?ros?

- O governo, através das Secre-
taria de Habitação, e da Secretaria
de Desenvolvimento e Geração de
Renda (Sedest), fez um cadastra-
mento de todos os chacareiros. Ago-
ra, vamos estudar caso a caso, ver
quem realmente tem direitos e o
que pode ser oferecido a cada um
nessa proposta.

O único investimento doO único investimento doO único investimento doO único investimento doO único investimento do
governo no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi através
de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-
taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-
truiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficou
combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-
pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?

-  A burocracia para a contrata-
ção de serviços pelo governo é mui-
to grande.  Até a conclusão da lici-
tação e depois a contratação da

MMMMM

obra demoraria pelo menos um ano.
Por isso recorremos à Novacap para
a construção da ecovia.

Um diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disse
numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-
ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-
põe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhão
para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-
mento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Isso
quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-
vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-
que do Guará?que do Guará?que do Guará?que do Guará?que do Guará?

- Não é bem assim. Esses são
recursos diretos. Existem outros  R$
7 milhões do Fundo do Meio Am-
biente. Parte deles está sedo inves-
tida no Parque do Prainha, no Gama.
Além dos recursos do Fundo, exis-
tem outros em orçamentos de em-
presas como Terracap e Novacap
para investimentos em parques.
Com certeza, vamos utilizar tam-
bém recursos no Parque do Guará.

Existe possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade do
parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-
sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?

- É necessário explicar que os
recursos da compensação ambien-
tal não precisam ser investidas
exatamente nas proximidades do
investimento. Eles podem ser apli-
cados em qualquer região do Dis-
trito Federal.

Por enquantoPor enquantoPor enquantoPor enquantoPor enquanto,,,,,  apenas a apenas a apenas a apenas a apenas a
JCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo a
compensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelo
empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-
truiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outros
que estão lá,que estão lá,que estão lá,que estão lá,que estão lá, não vão pa não vão pa não vão pa não vão pa não vão pagggggar?ar?ar?ar?ar?

- Todos os empreendimentos
licenciados depois de 2009 são
obrigados a obter o relatório de
impacto ambiental, o EIA Rima. Se
esses outros  empreendimentos do
Sof Sul estiverem nesse caso, tam-
bém vão ter que investir na com-
pensação ambiental. E aí vamos dar
preferência ao Parque do Guará.

Na contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da abertura
do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-
da a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental da
área. Por que?área. Por que?área. Por que?área. Por que?área. Por que?

- O Comando da Polícia Militar
explicou que está com um efetivo
pequeno na Polícia Ambiental e que
precisaria deslocar parte desse efe-
tivo para áreas mais sensíveis. Mas
prometeu retornar o policiamento
para o parque. Um dos pedidos nos-
sos é que não enviem mulheres no-
vamente, porque é muito perigoso
para elas esse tipo de trabalho.

o presidente do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram), Nilton Reis, não fugiu da raia e paci-
entemente permaneceu no parque ouvindo as
lideranças comunitárias e os jornalistas. Ele jus-
tificou o adiamento pela necessidade de ins-
talação de alguns equipamentos previstos no
pacote da compensação ambiental.

Ao Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará, Nilton Reis garan-
tiu que o Parque do Guará receberá mais in-
vestimentos, tanto da iniciativa privada quan-
to do governo, e que a retirada dos chacarei-
ros está em fase final de negociação. Segundo
ele, a poligonal do parque também está em
fase de conclusão. Ele garantiu também que
o Parque do Guará é uma das prioridades do
Ibram.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012
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CEF 8 promove

Escola pública do
Guará é a 4ª melhor do DF

onsiderada uma escola
modelo no Guará, o Cen-CCCCC

Ranking do MEC coloca o Centrão entre os destaques. Escola é referência no Guará

tro Educacional 03, mais co-
nhecido como Centrão, entre
as QEs 17 e 19 do Guará II,
recebeu finalmente o reco-
nhecimento da fama. Em ava-
liação feita pelo Ministério da
Educação (MEC), divulgado na
semana passada,  a escola  fi-
cou em quarto lugar no
ranking das melhores escolas
públicas do Distrito Federal.
Desta vez o critério utilizado
pelo MEC foi o de publicar
apenas a nota média das insti-
tuições que tiveram mais de
50% dos seus formandos ins-
critos no exame e com pelo
menos 10 alunos. O requisito
é o mesmo da Prova Brasil e
foi escolhido visando o equilí-
brio.

O CED 03 foi construído e
inaugurado oficialmente em 7
de novembro de 1974, sob a
denominação de Centro de
Ensino de 1° Grau n° 9 do
Guará. Em 21 de outubro
1976 a escola passou a ser de-
nominada Centro Educacional
03. Hoje, popularmente co-
nhecido como “Centrão”, está
vinculado à Diretoria Regional
de Ensino do Guará e abriga,

O Centrão sempre foi uma referência na rede pública do Guará

também, a biblioteca comuni-
tária da cidade.

ComprometimentoComprometimentoComprometimentoComprometimentoComprometimento
 O Centrão, localizado na

entrequadra 17/19 do Guará
II é  considerado um estabe-
lecimento urbano da Rede Pú-
blica de Ensino do Distrito Fe-
deral que oferece à comuni-
dade do Guará, Ensino Funda-
mental (vespertino) e Ensino
Médio (matutino). Segundo o
Superisor Pedagógico, Cláudio

Valadares, essa classificação
se atribui ao compromenti-
mento dos professores e alu-
nos. “Um conjunto de atitu-
des e projetos nos colocaram
nessa posição. Nós ofertamos
diversas atividades e o clima
de dedicação cativa os alu-
nos que, muitas vezes, mes-
mo depois do horário, que-
rem permanecer na escola”,
conta.

Nas atividades didático-
pedagógicas e sócio-cultu-

rais realizadas no decorrer do
ano letivo, a participação da co-
munidade escolar foi fundamen-
tal, observando-se a boa in-
teração entre alunos, profes-
sores, servidores e corpo di-
retivo.

No Centrão a avaliação é um
processo contínuo e sistemático
que envolve o crescimento do
aluno. O trabalho diário do cor-
po docente e a atuação da esco-
la conferem aos alunos um ren-
dimento considerado bom, uma
vez que a instituição está acima
da média de outras escolas da
DRE-Guará.

 O Centrão possui um histó-
rico de sucesso pedagógico, sen-
do reconhecido pela comunida-
de local como uma escola que
cumpre bem o seu papel social.
“Estar nessa colocação não é um
mérito, é sim uma consequên-
cia do trabalho que realizamos”,
afirma  Cláudio.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

Guaraense na final do
Campeonato Juvenil do DF

O Guaraense Futebol Clu-
be (Escolinha do Morales),
classificou-se para a final do
Campeonato Brasiliense Juve-
nil. O time da cidade vai ten-
tar buscar o título inédito de
bicampeão brasiliense.

O clube está comemoran-
do também a convocação de

JOEL ALVES

joelin@uol.com.br

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

Os perigos
das chuvas
Este período de chuvas é muito bom, pois

traz bastante umidade e sensação de bem
estar, mas traz perigos que precisam ser
observados. Os pisos ficam escorregadios e
podem trazer grandes transtornos, principal-
mente para os idosos, pois com o avanço da
idade os ossos vão ficando mais frágeis e uma
simples queda pode levar a fraturas de
complicada recuperação.
   É bom também  reforçar a ingestão de
frutas que contenham vitamina C, pois  os
resfriados chegam com mais constância,
principalmente nos idosos. Enfim, cuide bem
de quem se dedicou tanto por você.

As festas de jovens e baladas podem ser o
começo de um caminho sem volta, se não
ficarmos atentos. Você que tem filhos deve
orientar e ter um diálogo franco com eles
abrindo sempre a porta para o entendimento.
Muitas vezes uma imposição de comporta-
mento pode ter um efeito contrário. É
importante que os jovens tenham a real
noção do problema que as drogas podem
trazer para suas vidas. Existem palestras e
programas de Governo que orientam nesse
sentido. Seja paciente e demonstre sempre seu
carinho e afeto, pois a adolescência é um
período de muita insegurança para os jovens
e se você não der atenção para seus filhos
agora,  o traficante de drogas vai dar e ai
pode ser tarde demais. Por falar nisso você já
falou com eles hoje?

Um ano de rádio
   Em dezembro aniversaria do Programa Guará Vivo, que come-
çou justamente no dia 24 de dezembro de 2011, com uma inte-
ressante entrevista sobre o Nascimento de Cristo, com o Padre
Jorge Eldo, Pároco da Paróquia Maria Imaculada e professor da
Universidade  Católica de Brasília. De lá para Cá foram muitos
programas com personalidades ilustres, como padres, pastores,
diretores e alunos de colégios, parlamentares, jornalistas, lideran-
ças comunitárias, artistas, membros do Rotary Club, dirigentes do
SESC, Grupos de Escoteiros, bandas de música, teatrólogos, auto-
ridades governamentais e muitas informações importantes, sem-
pre procurando prestar esclarecimentos relevantes e necessários
para os ouvintes.
   Todas as manhãs  de sábados deste ano de 2012, sem exceção,
estávamos lá,  ao vivo e com muita alegria e empenho fazendo
nosso trabalho. Gostaria de agradecer  a equipe técnica e à direção
da Rádio Guará FM, nossos apoiadores culturais – Supermercado
Dona de Casa e Itiquira Turismo-,  pela confiança depositada e
principalmente aos ouvintes e internautas que fizeram todo este
trabalho realmente valer a pena. Em 2013, continuaremos fir-
mes e com muitas novida-
des para intensificar esta
relação tão boa, trazendo
sempre coisas relevantes
para as ondas da Rádio
Guara FM. Programa
Guará Vivo, sempre aos sá-
bados a partir das 10:30
pela Rádio GuaráFM  98.1
FM ou pelo endereço
 sitesitesitesitesitewwwwwwwwwwwwwww.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br

Porta de entrada
das drogas

Até o dia 7 de dezembro estão
abertas as inscrições para ma-
trículas novas, nos Centros In-
terescolares de Línguas (CILs), da
Secretaria de Educação do Dis-
trito Federal (SEDF). As vagas são,
exclusivamente, para alunos
matriculados na rede pública de
ensino, a partir do 5º ano do en-
sino fundamental regular ou 2º
e 3º segmentos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). O resul-
tado será divulgado no dia 25
de janeiro de 2013.

 Para se candidatar a uma das
vagas de inglês, francês ou espa-
nhol, os interessados devem efe-
tivar a inscrição pela página ele-
trônica da SEDF, que é autoex-
plicativa e com preenchimento
automático. Caso o candidato
não encontre o seu nome, vin-
culado à escola regular em que
estuda, deve procurar a secreta-
ria escolar para efetivar a ins-
crição no CIL.

 Os alunos deverão escolher
apenas uma única língua estran-
geira e em uma das vagas exis-
tentes no contraturno em que
estuda. Os estudantes que já es-
tão matriculados em um dos CILs
não precisam efetivar inscrição,
pois a renovação da matrícula é
imediata.

A SEDF conta com oito unida-
des de CILs, distribuídas em di-
versas cidades: Brasília (duas),
Gama, Taguatinga, Brazlândia,
Sobradinho, Ceilândia e Guará.

O Centro Interescolar de Lin-
guas do Guará fica na QE 7, Área
Especial Q do Guará I, ao lado
do Supermercado Veredas e Aca-
demia Judokan.

Abertas
inscrições para
centros de linguas

Esporte

dois jogadores formados pela
escolinha para a Seleção Bra-
sileira Sub-20, o armador Le-
andro (Grêmio de Porto Ale-
gre), e o atacante Marcos Jú-
nior (Fluminense). Os dois fo-
ram lapidados pelo professor
Carlos Morales, morto no mês
passado.

Time busca o bicampeonato do Distrito Federal
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CCCCC

Estrada Parque Guará
começa a ser reformada
Via terá asfalto todo recuperado. Obras serão realizadas à noite

omeçaram nesta terça-feira,
dia 27 de novembro, as obras

de recuperação da Estrada Parque
Guará (EPGU).  Serão investidos R$
3,7 milhões nas obras de fresagem
e recapeamento em toda extensão
da via, desde o viaduto da Estrada
Parque Indústria e Abastecimento
(Epia) até o viaduto Camargo Cor-
reia (Eixão Sul). Os recursos são
provenientes da Junta de Execuções
Orçamentárias ( JEO), coordenada
pela Secretaria da Casa Civil do DF.

 As obras serão realizadas du-
rante a noite, das 22h às 5h, du-
rante a semana. Aos sábados, do-
mingos e feriados, os serviços ocor-
rerão em horários alternativos aos
períodos de maior fluxo, e deverão
ser concluídos até o final do ano.

Vias lateraisVias lateraisVias lateraisVias lateraisVias laterais
 As vias marginais da EPGU, em

caso de necessidade, serão recupe-

radas por empresas terceirizadas
pelo Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), cujos contratos
ainda estão no prazo de garantia.

 Segundo o presidente da No-
vacap, Nilson Martorelli, a compa-
nhia realizará todos os esforços
para que as obras sejam concluí-

das no menor tempo possível e com
o menor impacto no trânsito.

"Nosso objetivo é preparar a ci-
dade e, sobretudo nesse período de
chuvas, trazer mais segurança e
bem-estar para os motoristas e pe-
destres", afirma Nilson Martore-
lli.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

DA RUA PARA UMA NOVA VIDA

Projeto resgata autoestima
e cidadania de mulheres
em situação de risco

Da rua e do abandono para as pas-
sarelas. Essa foi a trajetória da ex-
moradora de rua Mônica Carvalho,
de 38 anos, que fez tratamento para
superar as drogas e deu novo senti-
do à vida com o incentivo do projeto
Miss na Rua. "Essa ajuda que esta-
mos recebendo não tem preço, pois
resgata sentimentos e sonhos esque-
cidos. Há nove meses estou livre do
vício e conseguindo recomeçar mi-
nha história", contou.

Mônica é uma das mulheres aten-
didas na ação desenvolvida pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social

e Transferência de Renda (Sedest),
com o apoio da primeira-dama, Ilza
Queiroz. "O projeto busca sensibili-
zar a comunidade sobre o precon-
ceito com as pessoas em situação de
rua e a violência contra as mulhe-
res", afirmou a primeira-dama. "To-
das nós somos capazes de vencer a
fragilidade e o medo. Esse projeto é
apenas um meio para que essas mu-
lheres brilhem nas passarelas, em
suas casas e no trabalho", acrescen-
tou.

Criado há sete meses, o projeto
Miss na Rua promoveu nessa segun-

da-feira (26) um desfile
que foi assistido por cerca
de 200 pessoas, no Tagua-
parque. Participaram do
projeto mulheres entre 19
e 48 anos que estavam em
situação de vulnerabilida-
de: sem casa, emprego, e su-
jeitas à violência e às dro-
gas. Elas foram identifica-
das pelos educadores soci-
ais da Sedest, em Taguatin-
ga e Ceilândia.

Recuperação da via ficará pronta até o final de dezembro
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IPTU de 2013 tem
aumento de 5,39%

Câmara Legislativa apro-
vou, em sessão realizada

Mais recursos do FCO
para o Distrito Federal

na terça-feira (27 de novem-
bro), a proposta do Executivo
para o Imposto Sobre a Propri-
edade Predial e Territorial Ur-
bana (IPTU) de 2013. O tri-
buto não sofrerá reajuste, ape-
nas atualização de 5,39%, se-
guindo o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a inflação do perío-
do.

O valor estimado de arre-

cadação é de R$ 495 milhões
e segue a mesma linha dos re-
sultados de anos anteriores. No
ano passado, por exemplo, o
montante arrecadado foi de R$
434 milhões; em 2010, de R$
400 milhões; 2009, R$ 365
milhões; e de R$ 340 milhões
em 2008. Entretanto, o reco-
lhimento para o próximo exer-
cício contará com outros com-
ponentes que nada têm a ver
com aumento nas alíquotas ou
na base de cálculo do tributo.

A expectativa da redução
da inadimplência do IPTU
2013 é um exemplo. A meta é
reduzir o índice de 26% pela
metade (percentual médio de
inadimplência dos últimos
anos). Espera-se, portanto, in-
crementar a receita com R$ 84
milhões, o que eleva a previ-
são de arrecadação de R$ 495
milhões para R$ 579 milhões.

Também há previsão de
que outros R$ 80 milhões se-
jam somados ao montante ar-
recadado. O valor é referente
à recuperação de 50% do to-
tal não pago no exercício atu-
al. Nesse sentido, a Secretaria
de Fazenda do Distrito Fede-
ral, junto à Procuradoria-Ge-
ral do Distrito Federal (PGDF),
se organiza para tomar as me-

didas necessárias ao resgate de
parte da inadimplência de
2012 (são cerca de R$ 80 mi-
lhões que, somados aos R$ 579
milhões, totalizam R$ 659 mi).

Para o acréscimo da recei-
ta, ainda está prevista parcela
que se refere à inclusão de
novos imóveis na base de con-
tribuintes, como os do Setor
Noroeste e de Águas Claras.
Também deverá ser incluída
a cobrança dos imóveis que
não constam no cadastro atual
e que foram captados por meio
de georreferenciamento e da-
queles que apresentaram au-
mento de área edificada não
declarada. Estima-se que tais
medidas possam incrementar
mais R$ 80,4 mi.

A Secretaria de Fazenda
também realiza estudos sobre
a defasagem na base de cál-
culo do IPTU, que historica-
mente está abaixo dos valores
reais. Mas, para que isso ocor-
ra de fato, são levados em con-
sideração vários fatores como
a capacidade contributiva do
cidadão; a localização do imó-
vel; a função social da habita-
ção; e o equilíbrio entre as
políticas sociais levadas a efei-
to pelo Governo do Distrito
Federal.

 Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Distrito Federal rea-
lizou nesta quarta-feira (28 de no-
vembro), no Centro de Convenções,
a conferência "FCO para todos". O
objetivo foi mobilizar o setor pro-
dutivo local por meio das federa-
ções, sindicatos e entidades empre-
sariais para debater a melhor forma
de ampliar a utilização dos recur-
sos do Fundo Constitucional do Cen-
tro Oeste para o Distrito Federal.

 Historicamente o DF utiliza ape-
nas 9,2% dos 19% a que tem direito.
Isto implica numa perda anual de
metade dos recursos previstos. Do
encontro também deve participar
prefeitos e secretários da Região
Metropolitana do DF e segmentos
do empresariado dessas localidades.
O DF também administra os recur-
sos do FCO para RIDE.

 Na avaliação do secretário de
Desenvolvimento Econômico, Cris-
tiano Araújo, coordenador do even-
to a preocupação é evitar que esses
recursos que o DF e a RIDE tem di-
reito seja distribuído aos outros Es-
tados por falta de projetos. Para que
isso aconteça é necessário ampliar
o acesso de novos empreendedores
a esses recursos.

 O FCO é um dos principais ins-
trumentos para o desenvolvimento
da região Centro-Oeste. O fundo
tem servido de fator impulsiona-
dor para os setores produtivos in-
vestirem em infraestrutura, comér-
cio, serviços, agricultura e turismo.

 O evento contará com a partici-
pação da Sudeco, secretarias de Es-
tado do DF e dos bancos operado-
res do fundo: Banco do Brasil, BRB,
Caixa Econômica e Bancoob.

Imposto será corrigido apenas pela inflação de 2012

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012
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Imposto será corrigido apenas pela inflação de 2012
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Estrada Parque Guará
começa a ser reformada
Via terá asfalto todo recuperado. Obras serão realizadas à noite

omeçaram nesta terça-feira,
dia 27 de novembro, as obras

de recuperação da Estrada Parque
Guará (EPGU).  Serão investidos R$
3,7 milhões nas obras de fresagem
e recapeamento em toda extensão
da via, desde o viaduto da Estrada
Parque Indústria e Abastecimento
(Epia) até o viaduto Camargo Cor-
reia (Eixão Sul). Os recursos são
provenientes da Junta de Execuções
Orçamentárias ( JEO), coordenada
pela Secretaria da Casa Civil do DF.

 As obras serão realizadas du-
rante a noite, das 22h às 5h, du-
rante a semana. Aos sábados, do-
mingos e feriados, os serviços ocor-
rerão em horários alternativos aos
períodos de maior fluxo, e deverão
ser concluídos até o final do ano.

Vias lateraisVias lateraisVias lateraisVias lateraisVias laterais
 As vias marginais da EPGU, em

caso de necessidade, serão recupe-

radas por empresas terceirizadas
pelo Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), cujos contratos
ainda estão no prazo de garantia.

 Segundo o presidente da No-
vacap, Nilson Martorelli, a compa-
nhia realizará todos os esforços
para que as obras sejam concluí-

das no menor tempo possível e com
o menor impacto no trânsito.

"Nosso objetivo é preparar a ci-
dade e, sobretudo nesse período de
chuvas, trazer mais segurança e
bem-estar para os motoristas e pe-
destres", afirma Nilson Martore-
lli.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

DA RUA PARA UMA NOVA VIDA

Projeto resgata autoestima
e cidadania de mulheres
em situação de risco

Da rua e do abandono para as pas-
sarelas. Essa foi a trajetória da ex-
moradora de rua Mônica Carvalho,
de 38 anos, que fez tratamento para
superar as drogas e deu novo senti-
do à vida com o incentivo do projeto
Miss na Rua. "Essa ajuda que esta-
mos recebendo não tem preço, pois
resgata sentimentos e sonhos esque-
cidos. Há nove meses estou livre do
vício e conseguindo recomeçar mi-
nha história", contou.

Mônica é uma das mulheres aten-
didas na ação desenvolvida pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social

e Transferência de Renda (Sedest),
com o apoio da primeira-dama, Ilza
Queiroz. "O projeto busca sensibili-
zar a comunidade sobre o precon-
ceito com as pessoas em situação de
rua e a violência contra as mulhe-
res", afirmou a primeira-dama. "To-
das nós somos capazes de vencer a
fragilidade e o medo. Esse projeto é
apenas um meio para que essas mu-
lheres brilhem nas passarelas, em
suas casas e no trabalho", acrescen-
tou.

Criado há sete meses, o projeto
Miss na Rua promoveu nessa segun-

da-feira (26) um desfile
que foi assistido por cerca
de 200 pessoas, no Tagua-
parque. Participaram do
projeto mulheres entre 19
e 48 anos que estavam em
situação de vulnerabilida-
de: sem casa, emprego, e su-
jeitas à violência e às dro-
gas. Elas foram identifica-
das pelos educadores soci-
ais da Sedest, em Taguatin-
ga e Ceilândia.

Recuperação da via ficará pronta até o final de dezembro
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CEF 8 promove

Escola pública do
Guará é a 4ª melhor do DF

onsiderada uma escola
modelo no Guará, o Cen-CCCCC

Ranking do MEC coloca o Centrão entre os destaques. Escola é referência no Guará

tro Educacional 03, mais co-
nhecido como Centrão, entre
as QEs 17 e 19 do Guará II,
recebeu finalmente o reco-
nhecimento da fama. Em ava-
liação feita pelo Ministério da
Educação (MEC), divulgado na
semana passada,  a escola  fi-
cou em quarto lugar no
ranking das melhores escolas
públicas do Distrito Federal.
Desta vez o critério utilizado
pelo MEC foi o de publicar
apenas a nota média das insti-
tuições que tiveram mais de
50% dos seus formandos ins-
critos no exame e com pelo
menos 10 alunos. O requisito
é o mesmo da Prova Brasil e
foi escolhido visando o equilí-
brio.

O CED 03 foi construído e
inaugurado oficialmente em 7
de novembro de 1974, sob a
denominação de Centro de
Ensino de 1° Grau n° 9 do
Guará. Em 21 de outubro
1976 a escola passou a ser de-
nominada Centro Educacional
03. Hoje, popularmente co-
nhecido como “Centrão”, está
vinculado à Diretoria Regional
de Ensino do Guará e abriga,

O Centrão sempre foi uma referência na rede pública do Guará

também, a biblioteca comuni-
tária da cidade.

ComprometimentoComprometimentoComprometimentoComprometimentoComprometimento
 O Centrão, localizado na

entrequadra 17/19 do Guará
II é  considerado um estabe-
lecimento urbano da Rede Pú-
blica de Ensino do Distrito Fe-
deral que oferece à comuni-
dade do Guará, Ensino Funda-
mental (vespertino) e Ensino
Médio (matutino). Segundo o
Superisor Pedagógico, Cláudio

Valadares, essa classificação
se atribui ao compromenti-
mento dos professores e alu-
nos. “Um conjunto de atitu-
des e projetos nos colocaram
nessa posição. Nós ofertamos
diversas atividades e o clima
de dedicação cativa os alu-
nos que, muitas vezes, mes-
mo depois do horário, que-
rem permanecer na escola”,
conta.

Nas atividades didático-
pedagógicas e sócio-cultu-

rais realizadas no decorrer do
ano letivo, a participação da co-
munidade escolar foi fundamen-
tal, observando-se a boa in-
teração entre alunos, profes-
sores, servidores e corpo di-
retivo.

No Centrão a avaliação é um
processo contínuo e sistemático
que envolve o crescimento do
aluno. O trabalho diário do cor-
po docente e a atuação da esco-
la conferem aos alunos um ren-
dimento considerado bom, uma
vez que a instituição está acima
da média de outras escolas da
DRE-Guará.

 O Centrão possui um histó-
rico de sucesso pedagógico, sen-
do reconhecido pela comunida-
de local como uma escola que
cumpre bem o seu papel social.
“Estar nessa colocação não é um
mérito, é sim uma consequên-
cia do trabalho que realizamos”,
afirma  Cláudio.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

Guaraense na final do
Campeonato Juvenil do DF

O Guaraense Futebol Clu-
be (Escolinha do Morales),
classificou-se para a final do
Campeonato Brasiliense Juve-
nil. O time da cidade vai ten-
tar buscar o título inédito de
bicampeão brasiliense.

O clube está comemoran-
do também a convocação de

JOEL ALVES

joelin@uol.com.br

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

Os perigos
das chuvas
Este período de chuvas é muito bom, pois

traz bastante umidade e sensação de bem
estar, mas traz perigos que precisam ser
observados. Os pisos ficam escorregadios e
podem trazer grandes transtornos, principal-
mente para os idosos, pois com o avanço da
idade os ossos vão ficando mais frágeis e uma
simples queda pode levar a fraturas de
complicada recuperação.
   É bom também  reforçar a ingestão de
frutas que contenham vitamina C, pois  os
resfriados chegam com mais constância,
principalmente nos idosos. Enfim, cuide bem
de quem se dedicou tanto por você.

As festas de jovens e baladas podem ser o
começo de um caminho sem volta, se não
ficarmos atentos. Você que tem filhos deve
orientar e ter um diálogo franco com eles
abrindo sempre a porta para o entendimento.
Muitas vezes uma imposição de comporta-
mento pode ter um efeito contrário. É
importante que os jovens tenham a real
noção do problema que as drogas podem
trazer para suas vidas. Existem palestras e
programas de Governo que orientam nesse
sentido. Seja paciente e demonstre sempre seu
carinho e afeto, pois a adolescência é um
período de muita insegurança para os jovens
e se você não der atenção para seus filhos
agora,  o traficante de drogas vai dar e ai
pode ser tarde demais. Por falar nisso você já
falou com eles hoje?

Um ano de rádio
   Em dezembro aniversaria do Programa Guará Vivo, que come-
çou justamente no dia 24 de dezembro de 2011, com uma inte-
ressante entrevista sobre o Nascimento de Cristo, com o Padre
Jorge Eldo, Pároco da Paróquia Maria Imaculada e professor da
Universidade  Católica de Brasília. De lá para Cá foram muitos
programas com personalidades ilustres, como padres, pastores,
diretores e alunos de colégios, parlamentares, jornalistas, lideran-
ças comunitárias, artistas, membros do Rotary Club, dirigentes do
SESC, Grupos de Escoteiros, bandas de música, teatrólogos, auto-
ridades governamentais e muitas informações importantes, sem-
pre procurando prestar esclarecimentos relevantes e necessários
para os ouvintes.
   Todas as manhãs  de sábados deste ano de 2012, sem exceção,
estávamos lá,  ao vivo e com muita alegria e empenho fazendo
nosso trabalho. Gostaria de agradecer  a equipe técnica e à direção
da Rádio Guará FM, nossos apoiadores culturais – Supermercado
Dona de Casa e Itiquira Turismo-,  pela confiança depositada e
principalmente aos ouvintes e internautas que fizeram todo este
trabalho realmente valer a pena. Em 2013, continuaremos fir-
mes e com muitas novida-
des para intensificar esta
relação tão boa, trazendo
sempre coisas relevantes
para as ondas da Rádio
Guara FM. Programa
Guará Vivo, sempre aos sá-
bados a partir das 10:30
pela Rádio GuaráFM  98.1
FM ou pelo endereço
 sitesitesitesitesitewwwwwwwwwwwwwww.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br.guarafm.com.br

Porta de entrada
das drogas

Até o dia 7 de dezembro estão
abertas as inscrições para ma-
trículas novas, nos Centros In-
terescolares de Línguas (CILs), da
Secretaria de Educação do Dis-
trito Federal (SEDF). As vagas são,
exclusivamente, para alunos
matriculados na rede pública de
ensino, a partir do 5º ano do en-
sino fundamental regular ou 2º
e 3º segmentos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). O resul-
tado será divulgado no dia 25
de janeiro de 2013.

 Para se candidatar a uma das
vagas de inglês, francês ou espa-
nhol, os interessados devem efe-
tivar a inscrição pela página ele-
trônica da SEDF, que é autoex-
plicativa e com preenchimento
automático. Caso o candidato
não encontre o seu nome, vin-
culado à escola regular em que
estuda, deve procurar a secreta-
ria escolar para efetivar a ins-
crição no CIL.

 Os alunos deverão escolher
apenas uma única língua estran-
geira e em uma das vagas exis-
tentes no contraturno em que
estuda. Os estudantes que já es-
tão matriculados em um dos CILs
não precisam efetivar inscrição,
pois a renovação da matrícula é
imediata.

A SEDF conta com oito unida-
des de CILs, distribuídas em di-
versas cidades: Brasília (duas),
Gama, Taguatinga, Brazlândia,
Sobradinho, Ceilândia e Guará.

O Centro Interescolar de Lin-
guas do Guará fica na QE 7, Área
Especial Q do Guará I, ao lado
do Supermercado Veredas e Aca-
demia Judokan.

Abertas
inscrições para
centros de linguas

Esporte

dois jogadores formados pela
escolinha para a Seleção Bra-
sileira Sub-20, o armador Le-
andro (Grêmio de Porto Ale-
gre), e o atacante Marcos Jú-
nior (Fluminense). Os dois fo-
ram lapidados pelo professor
Carlos Morales, morto no mês
passado.

Time busca o bicampeonato do Distrito Federal
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menos fica a alegria de que, final-
mente, o parque está sendo entre-
gue à comunidade”, completou
Robson Majus, um dos coordena-
dores do grupo de escoteiros Hok-
man do Guará.

Para Sidrônio Alves Fonseca,
membro do Fórum em Defesa do
Parque do Guará, “o adiamento
mostra a importância que o atual
governo está dando ao parque. Isso
demonstra falta de interação den-
tro do próprio governo”.

Um dos mais frustrados com o
cancelamento da festa era Guto
Mendes, considerado símbolo da
defesa do Parque do Guará - levou
um tiro de um chacareiro há cerca
de 20 anos e ficou com parte do
corpo paralisada. “Este é o único
investimento deste governo no
Parque, mesmo assim através da
iniciativa privada. Esse adiamen-
to é um desrespeito com a cidade
com suas lideranças”.

Sidrônio: mostra falta de
intereção no próprio governo

Guto: é o único investimento
deste governo no Guará

NILTON REIS:Presidente do Ibram

“O Parque do Guará é
prioridade do governo”

esmo constrangido diante das cobran-
ças pelo adiamento da entrega das obras,

O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-O que falta para a revita-
lização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parquelização definitiva do parque
e sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso dae sua liberação para uso da
comunidade?comunidade?comunidade?comunidade?comunidade?

- Precisamos resolver alguns
problemas para liberar mais in-
vestimentos no parque. Estamos
concluindo a poligonal e  o plano
de manejo. E, o mais complicado, é
retirar os chacareiros. Sei que há
uma pressão popular para a revi-
talização, mas são etapas que não
podem ser atropeladas.

O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?O que falta na poligonal?
- Temos que resolver a situa-

ção do terreno da Radiobrás, que
está dentro do parque. A defini-
ção está sendo negociada entre o
GDF e a União.

E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?E os chacareiros?

- Estamos avançando na nego-
ciação. Não podemos simplesmen-
te enfiar o trator e sair derrubando
tudo. Eles tem direitos. Estamos
também evitando confronto, porque
a judicialização atrasa a solução.
Apresentamos uma proposta, que é
destinar a eles lotes na futura QE
48 do Guará, e eles fizeram a con-
traproposta.

O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-O governador Arruda ten-
tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-tou destinar a área para o ser-
vidor do GDFvidor do GDFvidor do GDFvidor do GDFvidor do GDF,,,,, mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé- mas o Ministé-
rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-rio Público não permitiu, ale-
gando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia havergando que não poderia haver
privilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição deprivilégio na distribuição de
terra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmoterra pública. Não é o mesmo
caso?caso?caso?caso?caso?

- O Ministério Público está nos

auxiliando nesta negociação, mas,
por enquanto como observador.
Como a negociação não foi conclui-
da, não sabemos qual será a posi-
ção do MP.

Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,Essa proposta, se aceita,
resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-resolve a saída dos chacarei-
ros?ros?ros?ros?ros?

- O governo, através das Secre-
taria de Habitação, e da Secretaria
de Desenvolvimento e Geração de
Renda (Sedest), fez um cadastra-
mento de todos os chacareiros. Ago-
ra, vamos estudar caso a caso, ver
quem realmente tem direitos e o
que pode ser oferecido a cada um
nessa proposta.

O único investimento doO único investimento doO único investimento doO único investimento doO único investimento do
governo no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi atravésgoverno no Parque foi através
de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-de parceria. Por que a Secre-
taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-taria de Transportes não cons-
truiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficoutruiu a ecovia, conforme ficou
combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-combinado no acordo de com-
pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?pensação ambiental?

-  A burocracia para a contrata-
ção de serviços pelo governo é mui-
to grande.  Até a conclusão da lici-
tação e depois a contratação da

MMMMM

obra demoraria pelo menos um ano.
Por isso recorremos à Novacap para
a construção da ecovia.

Um diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disseUm diretor do Ibram disse
numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-numa reunião na Administra-
ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-ção do Guará que o Ibram dis-
põe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhãopõe de apenas R$ 1,5 milhão
para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-para a manutenção e investi-
mento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Issomento de 72 parques. Isso
quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-quer dizer que não haverá in-
vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-vestimento do goveno no Par-
que do Guará?que do Guará?que do Guará?que do Guará?que do Guará?

- Não é bem assim. Esses são
recursos diretos. Existem outros  R$
7 milhões do Fundo do Meio Am-
biente. Parte deles está sedo inves-
tida no Parque do Prainha, no Gama.
Além dos recursos do Fundo, exis-
tem outros em orçamentos de em-
presas como Terracap e Novacap
para investimentos em parques.
Com certeza, vamos utilizar tam-
bém recursos no Parque do Guará.

Existe possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade doExiste possibilidade do
parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-parque receber novos recur-
sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?sos de compensação ambiental?

- É necessário explicar que os
recursos da compensação ambien-
tal não precisam ser investidas
exatamente nas proximidades do
investimento. Eles podem ser apli-
cados em qualquer região do Dis-
trito Federal.

Por enquantoPor enquantoPor enquantoPor enquantoPor enquanto,,,,,  apenas a apenas a apenas a apenas a apenas a
JCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo aJCGontio está oferecendo a
compensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelocompensação ambiental pelo
empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-empreendimento que cons-
truiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outrostruiu no Sof Sul. E os outros
que estão lá,que estão lá,que estão lá,que estão lá,que estão lá, não vão pa não vão pa não vão pa não vão pa não vão pagggggar?ar?ar?ar?ar?

- Todos os empreendimentos
licenciados depois de 2009 são
obrigados a obter o relatório de
impacto ambiental, o EIA Rima. Se
esses outros  empreendimentos do
Sof Sul estiverem nesse caso, tam-
bém vão ter que investir na com-
pensação ambiental. E aí vamos dar
preferência ao Parque do Guará.

Na contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da aberturaNa contramão da abertura
do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-do parque, está sendo retira-
da a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental dada a Polícia Ambiental da
área. Por que?área. Por que?área. Por que?área. Por que?área. Por que?

- O Comando da Polícia Militar
explicou que está com um efetivo
pequeno na Polícia Ambiental e que
precisaria deslocar parte desse efe-
tivo para áreas mais sensíveis. Mas
prometeu retornar o policiamento
para o parque. Um dos pedidos nos-
sos é que não enviem mulheres no-
vamente, porque é muito perigoso
para elas esse tipo de trabalho.

o presidente do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram), Nilton Reis, não fugiu da raia e paci-
entemente permaneceu no parque ouvindo as
lideranças comunitárias e os jornalistas. Ele jus-
tificou o adiamento pela necessidade de ins-
talação de alguns equipamentos previstos no
pacote da compensação ambiental.

Ao Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará,  Jornal do Guará, Nilton Reis garan-
tiu que o Parque do Guará receberá mais in-
vestimentos, tanto da iniciativa privada quan-
to do governo, e que a retirada dos chacarei-
ros está em fase final de negociação. Segundo
ele, a poligonal do parque também está em
fase de conclusão. Ele garantiu também que
o Parque do Guará é uma das prioridades do
Ibram.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012
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EEEEE
SHOW DE VITRINES DECORADAS

ra a oportunidade que o Gover-
no Agnelo tinha para mostrar

NATAL DECOR CASAPARK

SEM O GOVERNADOR, NÃO TEM FESTA

Inauguração oficial de obras no Parque do Guará foi cancelada
porque não agendaram com o governador Agnelo. Mas o povo foi

SEM O GOVERNADOR, NÃO TEM FESTA

Mais de 200 convidados foram prestigiar a festa,
que não aconteceu. Os escoteiros ficaram
frustrados com o adiamento

esde quarta-feira da se-
mana passada,  21 de no-

que está investindo no Guará e re-
verter parte da desconfiança do
guaraense, preocupada com a falta
de investimentos na cidade nos úl-
timos dois anos. A festa, discutida
com representantes da comunida-
de e dos órgãos setoriais do GDF,
foi preparada com duas semanas de
antecedência, e teria que ser gran-
de porque era a entrega do parque
à comunidade, umas das promessas
campanha petista ao governo. A co-
munidade foi mobilizada para uma
festa que duraria o dia inteiro. Mas,
na noite anterior ao evento, a Admi-
nistração do Guará e a imprensa fo-
ram avisados do adiamento, porque
o governador Agnelo Queiroz não
poderia comparecer.

A imprensa recebeu email da As-
sessoria de Comunicação do Insti-
tuto Brasília Ambiental (Ibram), por
volta de 21h, comunicando o can-
celamento da entrega dos equipa-
mentos “por causa da previsão de
chuvas no sábado de manhã”, sen-
do que o serviço de meteorologia in-
dicava “dia claro e pancadas de chu-
va durante a tarde”, como de fato
aconteceu. Para os órgãos do gover-
no, a justificativa foi outra: o evento
não estava na agenda do governa-
dor e teria que ser adiado por mais
15 dias. O que os organizadores não
admitiram é que esqueceram de

convidar o governador para a ceri-
mônia, ou, de confirmar a presença
dele. A agenda de Agnelo, que nor-
malmente é publicada com uma se-
mana de antecedência, informava a
entrega de escrituras aos assenta-
dos em Recanto das Emas, com a pre-
sença de toda a cúpula do governo.

Pelo menos o presidente do
Ibram teve coragem de comparecer
e dar explicações sobre a gafe. À
reportagem do Jornal do Guará ele
deu uma terceira versão para o adi-
amento: a falta de conclusão de al-
gumas obras que seriam também
inauguradas, como o Ponto de En-
contro Comunitário (PEC), que não
havia ficado pronto a tempo.

A coordenação da festa, de res-
ponsabilidade do Ibram, chegou a
sugerir ao administrador interino
Geovane Freitas - o administrador
Carlinhos Nogueira estava de féri-
as nos Estados Unidos - que os por-
tões de acesso ao parque  não fos-
sem abertos. Preocupado com a rea-
ção do público, Geovane não con-
cordou.

A falha gerou críticas das lide-
ranças comunitárias e das mais 200
pessoas que foram ao parque na es-
perança de participar da solenida-
de. “Lamentável. Demonstra uma
completa falta de compromisso do
governo e falta de respeito com o
guaraense”, atirou Watermam
Gama, membro do Comitê de Defe-

sa do Parque do Guará. “Além da
surpresa, é uma irresponsabilidade
convidar os moradores e depois adi-
ar a festa  em  cima  da  hora.       Pelo

Gama: falta de respeito
com o guaraense

Robson: pelo menos o
Parque foi aberto

Arquitetos e designers no Natal CasaPark

DDDDD
vembro, o CasaPark está apre-
sentando a tradicional mostra
Natal Decor CasaPark, evento
em que designers de interio-
res e arquitetos convidados
pelos lojistas criam vitrines ins-
piradas nas celebrações de fim
de ano. Foi inaugurada tam-
bém a decoração de Natal do
CasaPark, que este ano vem
embalada pelos tons dourados
e brancos.

Com curadoria da jornalista
de Arquitetura e Decoração
Cláudia Mohn, as lojas prepa-
raram várias surpresas que
serão reveladas somente no dia
da abertura da mostra. “Os
arquitetos e designers estão
com ideias incríveis que cer-
tamente irão surpreender o
público”, afirma Cláudia. A

exemplo do que ocorreu em
2011, este ano, um corpo de
jurados escolherá a vitrine
mais bela, criativa e original
da mostra. O nome dos jura-
dos e o dia em que irão se reu-
nir é segredo e só será revela-
do após a votação. A premia-
ção será no dia 7 de janeiro.
Veja ao final a lista de lojas par-
ticipantes e os profissionais
envolvidos na decoração.

O gerente de marketing do
CasaPark afirma que este é um
dos eventos de Natal mais be-
los de Brasília. “O Natal De-
cor CasaPark já é uma tradi-
ção entre os brasilienses, que
todos os anos vêm ao CasaPark
em busca de inspiração e boas
ideias para fazer a decoração
em suas casas e escritórios,
afirma Alexandre Mendes,
que comemora o aumento ex-

pressivo de lojas participantes
no evento.

A decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de NatalA decoração de Natal
Junto com a abertura da

mostra de decoração das vitri-
nes das lojas, o CasaPark inau-
gura a decoração de Natal,
que este ano será em tons de
dourado e branco. O ponto de
partida é a grande árvore de
Natal decorada com bolas dou-
radas brilhantes e foscas de
variados tamanhos.  Lindos la-
ços de organza dourada dão
leveza e sofisticação ao proje-
to que é finalizado por um
grande candelabro dourado
na ponteira. Os enfeites se
multiplicam pelos corredores
iluminados por milhares de
microlâmpadas que darão
mais brilho à decoração de
Natal.

De 21 de novembro a 6 de janeiro de 2013
De segunda a sábado, das 10h às 22h
Domingos e feriados, das 12 às 20h
Mais informações pelo telefone: 3403-5300.
www.casapark.com.br
Facebook/casapark
Twitter @casapark

As vitrines mostram um show de cores e criatividade
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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
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Governo pretendia implantar outro condomínio residencial na área

OOOOO

Justiça barra parcelamento
de área do Parque do Guará

 Ministério Público do DF
e Territórios (MPDFT) con-

seguiu, na Justiça, impedir o
Distrito Federal de realizar o
parcelamento de área do Par-
que Ezechias Heringer, no
Guará. De acordo com a sen-
tença, o DF também não po-
derá efetuar o registro imobi-
liário da área. A decisão da
Vara do Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do DF
(TJDF) é de 29 de outubro.

Ajuizada em 2011, a Ação
Civil Pública (ACP) foi movida
pelas 2ª, 3ª, 4ª. 5ª e 6ª Promo-
toria de Justiça de Defesa da
Ordem Urbanística (Prourb).
A ACP foi motivada depois da
notícia de que a Terracap e o
Consórcio Wet'n Wild preten-
diam registrar o desmembra-
mento da área, o que viabili-
zaria a implantação de parce-
lamento de solo para fins ur-
banos.

RelevânciaRelevânciaRelevânciaRelevânciaRelevância
Na ação, os promotores de

Justiça ressaltaram que a área

em questão é bem de uso co-
mum do povo e destinada à
consolidação do parque eco-
lógico. Além disso, segundo a
Prourb, o local é de extrema
relevância para o equilíbrio do
ecossistema do Guará e é um
importante afluente do Lago
Paranoá, devendo ser preser-
vada.

Parcelamento, aprovado no PDOT, beneficiaria amigo do PT

Parcelamento da área poderia beneficiar
empresárioque iria construir parque aquático

A transformação da área em
residencial e o consequente par-
celamento para implantação de
concomínio tinha sido aprovada no
Plano Diretor de Ordenamento
Territorial (PDOT) do Distrito Fede-
ral, votado em agosto pela Câmara
Legislativa e sancionado pelo gover-
nador Agnelo Queiroz logo depois.

A inclusão da proposta foi uma
manobra do governo e  chegou a
ser rejeitada pela Comissão de
Meio Ambiente (CMA) da Câma-
ra Legislativa, que acatou emenda
da deputada Luzia de Paula (PEN),
por orientação do deputado licen-
ciado Alírio Neto, que vedava o

parcelamento urbano. A alegação
da deputada é que a área é muito
próxima do Parque do Guará e sua
ocupação  traria  consequências di-
retas na fauna e flora  ao lado, além
de provocar mais adensamento no
espaço entre o Setor de Oficinas
Sul e o Guará II, onde estão sendo
erguidas vários condomínios resi-
denciais.

Obsessão do governoObsessão do governoObsessão do governoObsessão do governoObsessão do governo
A proposta de transformar a

área em urbanatornou-se quase em
uma obsessão do governo, que não
promoveu audiências  públicas e
nem ouviu os argumentos dos re-

presentantes da comunidade gua-
raense. O próprio deputado Alírio
Neto, que é da base do governo, diz
que solicitou a retirada da propos-
ta do PDOT e até ameaçou retornar
o mandado na Câmara Legislativa
para votar contra,  ficou surpreso
com a aprovação

Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?Outros interesses?
A insistência do governo  po-

deria esconder outros interesses.
A mesma  área está sendo reivin-
dicada na Justiça pelo empresário
Mauro Dutra, dono da empresa de
informática  Novadata, amigo pes-
soal  do ex-presidente Lula e fi-

nanciador de campanhas petistas.
Dutra havia conseguido a conces-
são da área no Governo Cristovam
Buarque para a construção de uma
franquia do parque aquático
Wet´n Wild, mas o projeto não vin-
gou. Entretanto, o  empresário  não
abandonou a área, mesmo  depois
que  a Terracap conseguiu cance-
lar a concessão  na Justiça. Incon-
formado com a decisão, Mauro
Dutra recorreu e conseguiu uma
liminar recuperando a posse tem-
porariamente. Para garantir os pos-
síveis direitos futuros, ele cons-
truiu uma casa na área para ca-
racterizar a posse.

ParkShopping

Área (no detalhe), volta a
pertencer ao Parque do Guará e
não será mais parcelada

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012
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   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,
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Rafael Souza

Depois do descanso...
Cantora guaraense

será Cidadã Honorária

DHY RIBEIRO

A sambista Dhy Ribeiro é mais
uma personalidade guaraense aAAAAA

receber o título de Cidadã Honorária
de Brasília, outorgado pela Câmara
Legislativa. A cantora receberá a con-
decoração durante as comemorações
do Dia Nacional do Samba, comemo-
rado no dia 3 de dezembro, às 21h.

Natural do Rio de Janeiro, criada
em Salvador, e radicada em Brasília
há mais de 20 anos, Dhy Ribeiro des-
pontou para o sucesso nacional aqui
aqui mesmo na capital.Aqui constituiu
família e reside no Guará.

A premiação será um grande en-
contro de bambas do samba,com
apresentação das escolas Acadêmicos
da Asa Norte e Aruc, prestando, tam-
bém, homenagens a Dhy Ribeiro, que
levou o samba para fora de Brasília e
do país.

O Dia Nacional do Samba, come-
morado dia 2 de dezembro, tem mui-
tas histórias de samba e sambistas para
contar.A data foi primeiramente co-
memorada na Bahia, para homenagear
a primeira visita do sambista Ary Bar-
roso a Salvador, em 1940.A partir de
1963, as comemorações se estende-
ram para todas as cidades brasileiras.

No calendário localNo calendário localNo calendário localNo calendário localNo calendário local
 No Distrito Federal, a lei nº3.839/

2006, de autoria da deputada Eliana

Dhy Ribeiro é hoje uma
das principais estrelas da
música brasiliense.

Pedrosa, inclui o Dia Nacional do Samba
no calendário de eventos do DF.Cabe às
secretarias de Turismo e  de Esporte e
Lazer a elaboração de orçamento para a
cobertura das despesas inerantes às co-
memorações.

  As comemorações no dia 2 de dezem-
bro serão na Esplanada dos  Ministérios
com Dhi Ribeiro, Jorge Aragão entre ou-
tros sambistas de renome nacional

A banda guaraense Ponto G vol-
ta a carga total. Depois do mítico
show no aniversário do Guará,
quando Renato Menguele vestiu
a camisa do quase saudoso Clube
Regatas Guará, apresentou-se no-

Enviado ao Ministério da Cultura e a
Secretaria de Cultura do DF o projeto
arquitetônico da Biblioteca Pública do
Guará. Se tudo sair como planejado, teremos
a maior biblioteca do DF, depois da Biblio-
teca Nacional, obviamente. Os idealizado-
res comemoram. Muitos guaraense ajuda-
ram na luta, que recebeu apoio político dos
mais variados, mas principalmente de
Chico Leite, Érika Kokay, Cristovam Buar-
que. O administrador Carlinhos Nogueira é
um entusiasta da idéia e tem trabalhado
muito para viabilizá-la.

O projeto foi realizado ainda em 2007. Na
época, eu trabalhava como Gerente de
Planejamento da Administração do Guará.
Quem demandou a sua feitura foi o então
administrador Joel Alves.

O Secretário de Cultura Hamilton Pereira tem sido incomodado por boatos infunda-
dos. Grupos isolados tentam enfraquecer o secretário e dão como certa a sua demis-
são. O fato é que apesar das dificuldades deste governo, Hamilton tem tocado uma
gestão democrática e estruturante. Se conseguir descentralizar a gestão dos recursos
para as cidades, como deseja, será um dos melhores secretários que o DF já teve.

É hora dos artistas e articuladores culturais se posicionarem e comprarem a briga
em defesa do secretário. É nas dificuldades que se precisa de aliados.

Biblioteca do Guará

Ponto G

vamente no Alca-
téia Under-
ground.  O proje-
to reuniu no tea-
tro da cidade as
bandas punk dos
anos 80 e 90 do
Guará. Participa-
ram a El Patito
Feo, Cabeloduro,
Detrito Federal e
Ponto G. Homenageando Ricardo
Retz, do museu do vinil.

Tocando desde 97, é uma das ban-
das fundadoras do Porão do Rock, do
subsolo da 207 norte e do festival.
Tocou no teatro Garagem, Casa do
Teatro Amador e em vários festivais
pelo Brasil. A banda deve gravar iné-
ditas em 2013. Um novo albúm e um
novo site. Ponto G é formada por
Menguele, Marcelo Kendera, Beti-
nho e Ogrão. Um suspiro no enfra-
quecido movimento roqueiro do
Guará.

Menguel faz questão de sempre to-
car envolto com a bandeira do Gua-
rá. E ajudou a reunir as bandas do
festival. Um grande guaraense.

Para ouvir o Ponto G acesse
reverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajamreverbnation/pontogmengajam.

Secretário de Cultura

Programação para a me-
lhor idade
Levamos a teatro, cinema,
shows, excursões, etc.

3382.0021

Por dois dias (apenas dois dias) das
16h às 23h,  o  nosso Guará II foi invadi-
do e ricamente abençoado pelo louvor
de jovens apaixonados por Jesus. A ini-
ciativa da igreja evangélica que promove
aquele louvor foi maravilhosa, uma vez
que a Bíblia diz: Todo ser que respira
louve ao Senhor. (Salmo 150). Em dias
de tanta violência e tanta falta de amor
nada melhor do que louvarmos ao gran-
de Criador do universo. Ao Senhor toda
honra, toda Gloria e todo louvor!

Só o amor de Jesus, ao a Palavra de
Deus para nos encher de paz. Acredito
que essa foi a maneira daqueles jovens
expressarem sua gratidão a Deus, a for-
ma de dizerem que não se envergonham
de Jesus.

Obrigada ao Jornal do Guará – ins-
trumento maravilhoso através do qual
podemos expressar nossa opinião.

Maria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro SalesMaria do Socorro Sales

Tendas da PM
  O 4º Batalhão da Polícia Militar do
Guará vai instalar, a partir da
próxima semana, tendas em pontos
estratégicos do Guará, nas proximida-
des de  bancos, supermercados,
comércios,  para atendimento à comu-
nidade.
  O objetivo é proteger os moradores
contra a abordagem dos marginais
nesta época do ano.

Campo onde? Mais um
Dona de Casa  A Administração do Guará está á

procura de um local para construção

de mais um campo de grama sintética

no Guará. A emenda parlamentar já

está liberada, mas faltam áreas na

cidade que comportem um campo de

futebol com medidas oficiais.

  Na próxima terça-feira, 4 de
dezembro, será inaugurada a
quinta loja da rede de supermer-
cados Dona de Casa, que nasceu
no Guará há oito anos.
A loja, de 1.500 metros
quadrados, fica no Setor Leste do
Gama.
  O próximo alvo da rede é Águas
Claras ou Guará I.
  A rede tem unidades no Guará
II, Candangolândia, Taguatinga e
Sobradinho.

Coragem
  No episódio do cancelamento

da festa de abertura do
Parque do Guará é preciso

enaltecer a coragem do presi-
dente do Instituo Brasília

Ambiental (Ibram), Nilton Reis.
Mesmo sabendo que enfrentaria

críticas de ambientalistas e
moradores, ele fez questão de

ouvir a todos e dar as explicações
sobre o cancelamento, embora

não tenha convecido muito.

Alírio no páreo
  O deputado guaraense Alírio Neto

continua como um dos fortes candida-

tos à presidência da Câmara Legislati-

va. Na verdade, ele não queria, por-

que alega que está muito bem na

Secretaria de Justiça e Cidadania, mas

foi convencido a aceitar a candidatura

pelo bloco formado pelo PEN, que ele

preside no Distrito Federal, PPS e PSB,

contra a reeleição de Patrício, do PT.

  Alírio passa a ter chances por causa

da boa relação com a maioria dos

deputados distritais e porque o voto é

aberto e quem é contra a reeleição

pode ter medo da reação dos eleitores..

Parque
do Guará

Acompanho há vários anos, com mui-
to interesse, a luta do Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-Jornal do Gua-
rárárárárá e dos guaraenses pela implantação
do Parque do Guará. Pelo que li na últi-
ma edição, está quase certa a revitali-
zação, mas... falta vontade política dos
governantes para a conclusão.

Então, falta muuiiito! Mesmo tendo
sido promessa de campanha do então
candidato a governador Agnelo Quei-
roz para o Guará, não vejo neste gover-
no vontade política para a liberação
defitiniva do parque para a comunida-
de.

Aliás, não percebo muito vontade
política deste governo com o Guará.
Faço coro às críticas do Jornal do Guará
em relação ao tratamento que a cidade
tem recebido até agora por este gover-
no. Não se trata de críticas, mas de cons-
tatação: o que foi feito no Guará nestes
dois anos de governo?

Quem souber, por favor, me respon-
da.

Anna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro GomesAnna Maria Loureiro Gomes

Policarpo
no GDF

 O deputado federal guaraense
Roberto Policarpo (PT) deve
assumir um importante cargo no
GDF na reforma administrativa
que o governador Agnelo
Queiroz vai promover em
dezembro.

O dministrador do Guará, Carlinhos Nogueira, depois
de uma semana de descanso chegou com a corda toda.
A praça da QI 10/08/06 e QE 04 recebeu um reforço

na iluminação pública. Quem também está satisfeito
são moradores e comerciantes da conhecida rua dos
salões de beleza. A Administração colocou na via 15
poste de luz. Para não perder o embalo a QE 38, do

Guará II ganhou um ponto de encontro comunitário e
a QE 17 foi beneficiada com uma academia para

primeira infância (api), com os chamados brinquedos
inteligentes.

                                30 de novembro a 7 de dezembro de 2012

Exemplo de superação
Repercutiu bastante a re-

portagem da edição da
semana passada sobre a
professora Vânia Alves

Borges, que perdeu toda a
família - marido e quatro
filhos -, num acidente de

carro há um ano na estrada
para a Bahia.

Vânia é realmente um belo
exemplo  de superação.



            30 de novembro a 7 de dezembro  de 2012
Distribuição gratuita

jornaldoguara.com

EDIÇÃO 609

Esqueceram
de convidar
o governador

O Ibram e a Administração do
Guará passaram duas semanas
programando a festa de inauguração dos novos
equipamentos e a abertura do Parque do Guará à
comunidade, mas, na noite anterior ao evento
descobriram que o governador Agnelo Queiroz não
havia sido convidado. Mesmo cancelada
oficialmente, a festa aconteceu. Ambientalistas e
lideranças comunitárias criticaram o cancelamento

Justiça cancela parcelamento
de área do Parque do Guará

Centrão é a 4ª melhor
escola pública do DF

O Ministério Público do DF conseguiu na Justiça o
cancelamento da transformação da área entre o ParkShopping
e a via Zoológico em residencial, que havia sido aprovada no
Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) em agosto.
Com a decisão, a área volta a fazer parte do Parque do Guará

Começa reforma
da via EPGU

O Centro Educacional 03, conhecido como
Centrão, ficou em 4º lugar entre as escolas
públicas do Distrito Federal no ranking do
Ministério da Educação  (Página 11).

Começou nesta semana o
recapeamento da Estrada
Parque Guará, no trecho entre
o viaduto da Epia e o viaduto
do Eixão  (Página 9).
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De 12 de novembro até 30 de dezembro.
Consulte os regulamentos e as lojas participantes nos balcões de troca e em www.parkshopping.com.br

A cada 450 reais em compras você ganha um chocottone® 
com receita exclusiva aprovada pela chef Isabella Suplicy

em lata decorativa e concorre a duas BMW 320i.

SonhosNatal   dos

Promoção Comprou-Ganhou: participação válida até o dia 30/12/12 ou em data anterior caso esgote o estoque de 100.000 latas de chocottone. Limite de duas latas por CPF. 
Promoção Autorizada: Certifi cado de Autorização Caixa nº 6-1517/2012, válida até às 20h30, do dia 30/12/12. Sorteio: 31/12/2012. Imagens meramente ilustrativas.
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