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Morte de
Marçal BrasilFez o quê mesmo?

Escoteiros

Edberto sai

Marçal

Gostaria primeiramente de agradecer pela
cobertura deste Jornal, da solenidade adiada de
entrega das obras executada por pagamento de
compensação ambiental, fruto de crime ambi-
ental contra o Parque Ecológico Ezechias He-
ringer.

É fundamental informar para a comunidade
que o Parque é ecológico, e está aberto a todos os
interessados em vivência e convivência ecológi-
ca naquele fragmento do bioma Cerrado. Preci-
samos fortalecer a sua proteção e garantir os
corredores ecológicos, fundamentais para a ma-
nutenção da sua biodiversidade.

Em segundo gostaria de retificar a informa-
ção de que sou “coordenador” do 35º DF Gru-
po Escoteiro Hokma Guará - Não sou! Na ver-
dade lá fui por bom tempo Mestre do Clã ( jo-
vens de 18 a 21 anos) e Membro do Clube da
Flor de Lis (adultos colaboradores do Grupo Es-
coteiro). Eu pedi licença do GE Hokma para me
dedicar ao 24º DF Viver Aratocan na Estrutu-
ral, onde estou Mestre do Clã e Chefe da Tropa
Sênior ( jovens 15 a 17 anos).

O Grupo estava para ser fechado por falta de
Chefe e agora ele está se revitalizando e promete
ficar mais animado ainda no ano que vem, mas
a minha disposição ainda é incentivar e colabo-
rar para abertura de novos Grupos Escoteiros
aqui no Guará.

Robson MajusRobson MajusRobson MajusRobson MajusRobson Majus
Conselheiro Tutelar no Guará

Alcir, suave e de sensibilidade poética foi a
sua referência ao meu amigo Marçal. Mas
acho que ele fez tudo de propósito. Sim, de
propósito...Só para eu não lamentar pelo Nie-
meyer, ele achou de nos deixar no mesmo dia
e quase na mesma hora, se interpondo bem
na minha frente, em estatura, competência e
criatividade. Mas tenho que admitir que ele
foi original até em seu último parágrafo.

Arquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma Amaral

É sempre uma perda para cidade, quando
um ícone social se despede do convívio de to-
dos. Poucas pessoas são capazes de desenvolver
uma cosmo visão mais ampla do que sua pró-
pria subjetividade. Deus tem seus designíos, e
neste momento chegou vez e hora do compa-
nheiro Marçal. Rogo a Deus que traga confor-
to e alento à sua família, assim como também
rogo que surja no cenário do Guará mais e
mais pessoas com o compromisso com a coleti-
vidade, com uma cosmovisão desprendida do
“EU” e apegada a ações em prol do “Nós”.

  Felicitações ao Jornal do GuaráJornal do GuaráJornal do GuaráJornal do GuaráJornal do Guará pela co-
bertura e texto “Morre Marçal Brasil”. Me
perdoe à audácia, mas em homenagem, gosta-
ria de mudar o titulo para “Marçal Brasil  –
Legado de um Guaraense Arquiteto”.

       W       W       W       W       Wendell Oliendell Oliendell Oliendell Oliendell Olivvvvveiraeiraeiraeiraeira

A Câmara Legislativa está alardeando em propaganda
paga  na imprensa inúmeros feitos que teria cumprido
em 2012. Fala em “transparência” e em ter ouvido a
população antes de tomar suas decisões.

Ora, o povo não é bobo. Esta foi talvez a pior gestão
da casa, marcada por denúncias contra deputados
distritais, aprovação de projetos bizarros e inconstitu-
cionais, subserviência ao governo, excesso de gastos,
entre outros. De positivo, muito pouco.

Um dos atingidos pela
debandada do PSB do
Governo Agnelo, determina-
da pela Executiva Regional,
é o presidente da Zonal do
partido no Guará, Edberto
Silva, que era servidor da
Administração do Guará.
Assim que o partido decidiu
deixar o governo (ver
matéria na página 7),
Edberto pediu exoneração do
cargo que ocupava no Guará.

Parece que agora a reforma do Estádio do Cave sai. A pedido do GDF, o
estádio foi retirado da relação de mando de jogos do Campeonato

Brasiliense de 2013,  pela Federação Brasiliense de Futebol.
Como o campeonato será realizado de janeiro a maio,  conclui-se que a

reforma deva começar em janeiro, a tempo de servir de centro de
treinamento para Copa das Confederações, que será realizada em junho.

Além da troca do gramado, o estádio do Cave receberá novos vestiári-
os, salas de musculação, salas administrativas, equipamentos de segu-

rança, novos alambrados, e novas cabines para a imprensa.

Reforma do Cave

Continua repercu-
tindo a morte prema-
tura do arquiteto
Marçal Assis Brasil,
ex-diretor de Obras da
Administração do
Guará durante duas
gestões, sem contar os
inúmeros cargos que
ocupou no governo.

Pela quantidade de
lamentações que
continua a se ouvir,
Marçal não tinha a
mínima ideia da
admiração que
transmitia.

Botafogo DF Cadê
a ciclovia?

Lembram do Botafogo DF, que
levava público médio de 3 mil
torcedores por jogo no Estádio do
Cave até há dois anos?
 Depois de deixar o Guará e
mudar-se para o Gama, o clube
entrou em decadência, depois
mudou-se para o Novo Gama e
agora foi suspenso pelo Tribunal
de Justiça Desportiva da Federação
Brasiliense de Futebol por suspeita
de documentação falsa e por uso
indevido da marca “Botafogo”.
Com isso, o time perdeu a vaga do
campeonato brasiliense do
próximo ano para o Bolamense.
  Quem conhece os bastidores do
ex-time guaraense sabe que a
acusação não é novidade.

Reforma
da EPGU

Única obra de iniciativa do
governo central do GDF no
Guará, a ciclovia somente
deve começar a ser construida
no início do próximo ano,
depois de ser anunciada para
o primeiro semestre de 2012.
A justificativa é que é melhor
começar as obras depois das
chuvas, ou seja, lá para março
ou abril.
Com esse adiamento, comple-
tam-se dois anos de nenhuma
obra de vulto do atual governo
no Guará.
Isso porque Agnelo e os
candidatos de esquerda
receberam cerca de 70% dos
votos guaraenses nas próxi-
mas eleições.

Fica pronta antes do Natal,
segundo promessa do governo, a
recuperação da Via Guará -
Zoológico, que está recebendo
recapeamento e nova sinalização.

Estão sendo gastos R$ 3,7
milhões na obra.

Passou
no teste
Parece que, final-
mente, acabaram as
inundações provoca-
das pelas águas das
chuvas em alguns
pontos do Guará,
principalmente na
via contorno, na
altura da QE 40.
Até agora, mesmo
com as intensas
chuvas do período,
não foram registrados
novos alagamentos.

Deverson Lettieri reune
em noite de caldos

FÁTIMA SOUZA

                                8 a 14  de dezembro de 2012

Com o objetivo de promover uma confraternização de final de ano, o
ex-administrador regional do Guará, Deverson Lettieri, reuniu cerca de
200 pessoas, nesta quinta-feira, numa noite de caldos, no Clube dos
amigos (Cave). Os convidados tiveram a oportunidade conhecer o Partido
Alternativo dos Trabalhadores (PAT) e seus objetivos e princípios.

Victor Onofre, Ernesto Filho, Lettieri ,
Anapolino e João Billola

Adelson
Cardoso e
esposa,
Expedito
Alves,
Deverson
Lettieri e
Sheila

Victor Onofre, João
Bilola, Woshington
Batista e Maria
Chaves  e Deverson
Lettieri

Sionete , João Billola, Natalia

Costa (neta) Shirley Aline e Filipe

da Costa

Raimundo Formiga, Edberto Silva (presidente do PSB
Guará), deputado federal  Izalci Lucas e Lettieri

Edberto Silva(PSB) e Executiva do PAT  - Renato Alves, Expedito
Alves, Deverson Lettieri, Vitor Onofre, Davino Cavalcante, Marlene
Chagas ,Ricardo Moraes, Atais Martins e Wendell  Oliveira

Expedito Alves,
Deverson Lettieri.
Sionete eJoão Billola
, Vicente de Paulo

Maria Letícia, Neide Vaz e

Nácia Mohamed

Encontro
reuniu
amigosdo
Guará e de
todo o DF



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

ParkShopping

amília reunida ao redor de
uma linda mesa de café da

Conselho Tutelar do Guará
Domingo tem eleição do

FFFFF
manhã. Todos felizes, casa ar-
rumada, comida farta, crian-
ças bem cuidadas. Infelizmen-
te, essa não é a realidade de
alguns lares, como nos faz
acreditar os comerciais de
margarina. Quem dera se os
casos de abuso, maus tratos e
abandono ficassem apenas nos
contos de fada.

Muitas crianças e adoles-
centes sofrem com famílias
desestruturadas. Eles precisam
da sua ajuda. Os conselheiros
tutelares são as pessoas respon-
sáveis por fazer valer os direi-
tos desses pequenos. Os casos
de discriminação, exploração,
negligência, opressão, violên-

cia e crueldade devem ser en-
caminhados aos Conselhos Tu-
telares, que adotarão as medi-
das de proteção necessárias.

O voto não é obrigatório,
mas é importante que você
participe da escolha do con-
selheiro tutelar da sua cidade.
Será ele o responsável por pre-
venir, proteger, garantir, res-
tabelecer e fazer cessar as vi-
olações ou ameaças aos direi-
tos da criança e do adolescen-
te.

Como votar?Como votar?Como votar?Como votar?Como votar?
Para participar do proces-

so de escolha dos conselheiros
tutelares, compareça a um dos
locais de votação com docu-
mento de identidade e título de

CED 02
CED 03
CEF 10
EC 06
EC 07
EC 07

Onde votar

QE 7 - Guará I

EQ 17/19 - Guará II

QE 12 - Guará I

QE 46 - Guará II

EQ 24/26 - Guará II

QE 38 - Guará II

Elisângela Viana Freire da Silva
Eliton Braz da Silva
Fabiana Felizarda da Silva
Filipe Gonçalves de Oliveira
Iarley de Souza Silvestre
Ingrid dos Santos Chaves
Iris Dantas da Silva
Luiz Cláudio de Miranda
Maria José de Souza Silvestre
Mônica M. de Alcântara Santos
Francineide Alves couto
Nelson Silva de Jesus
Renata Gomes Costa Eleúterio
Luciana Batista dos Santos
Ralmiere de Oliveira Camargo
Ronaldo Borges Batista
Rosângela de Souza Silva Reis
Rosenda de Oliveira Camargo
Lidiana N. Ferreira de Castro
Vinicio Motta Balbino
Robson Majus Soares
Rosilene de Oliveira Morais
Suely dos Anjos Macedo
Wandir Oliveira Morais
Waterman Gama Dias

Os candidatos

eleitor. Você pode escolher até
cinco candidatos inscritos na
sua cidade.

Mas, atenção! Você só pode
votar na região administração
onde reside. A comprovação
de residência será feita por
autodeclaração, no momento
em que for solicitada a assina-
tura para identificação.

Corrida das Crianças, domingo
 Estão abertas até sexta-feira

(14 de dezembro) as inscrições
para a 1ª Corrida Guará Kids, que
será realizada no domingo (16), a
partir das 8h. Podem participar
atletas de cinco a 14 anos, que se-
rão divididos em baterias confor-
me a faixa etária. As inscrições
podem ser feitas no Ginásio do
Cave e na Wizard da QE 13, e a
taxa de participação é simbóli-

ca: 2 kg de alimento não perecí-
vel.

Um kit, composto de camiseta,
água, isotônico, barra de cereais,
frutas e medalhas, será distribuído
aos participantes, antes, durante e
depois do evento. A corrida acon-
tecerá na Av. Central do Guará II,
que será fechada entre o posto po-
licial e a delegacia, e a concentra-
ção e a largada se dará próxima ao

posto policial da QI 27. A extensão
do percurso vai depender da idade
do atleta.

A 1ª Corrida Guará Kids é uma
realização da Gerência de Espor-
tes da Administração do Guará e
do GDF, e conta com o apoio da Fe-
deração de Atletismo do DF, Wi-
zard Guará, Associação Desporti-
va do Guará II e Panificadora Pão
Dourado.
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PPPPP ara quem não vai ter férias, viajar para a
praia, fazer um cruzeiro, ir para o exte-

                 Vila Velluti

Vila Velluti

BR 060 - Brasília-Goiânia, km 24
Informações e reservas: 3262.0570
www.vilavelluti.com.br

rior, fica sempre a dúvida: onde passar o re-
veillon, o Natal ou descansar por uns dias?
Convenhamos, para o brasiliense não há
muitas opções. Uma das alternativas seria
os hotéis fazendas, mas a maioria é distante,
alguns de acesso por terra batida ou  muito
rústicos. A dica para quem busca uma inte-
ração entre a natureza, o conforto e proxi-
midade de Brasília é o novo hotel de campo
Vila  Velluti, no km 24 da BR 060 Brasília -
Goiânia. São exatos 40 quilômetros do Gua-
rá. O acesso ao hotel é de apenas dois quilô-
metros asfaltados. É o empreendimento do
genêro mais próximo do DF e aproveita o
crescimento econômico do eixo Brasília -
Goiânia.

O hotel conseguiu aliar o ar puro do cam-
po - foi construido no declive de uma pe-
quena serra, dentro de uma fazenda - com
muito conforto. As acomodações dos aparta-
mentos fogem do padrão rústico dos hotéis
fazenda.  A área de lazer é ampla e oferece
opções desde piscinas de água natural, pes-
que e solte, passeio a cavalo, de charrete até
o contato com a natureza pura e rústica.A
comida mistura a culinária da cozinha goi-
ana e mineira com a de outras regiões brasi-
leiras. São opções para um bom glutão ou
para um degustador.

SustentávelSustentávelSustentávelSustentávelSustentável
Criado dentro dos conceitos mais atuais

de sustentabilidade e acessibilidade, inves-
tindo na renovação dos recursos do cerrado
o projeto conta com variadas formas de en-
tretenimento e lazer, além de espaços desti-
nados a atender empresas e eventos sociais.
Nesta linha de cuidados com o meio ambi-
ente, o projeto conta com plantio de hortas
orgânicas que abastecem as cozinhas, res-
taurantes e lanchonetes,  além de herbário
(ervas aromáticas e terapêuticas), com  des-
taque para o viveiro de mudas nativas do
cerrado.

A parte da hospedagem dispõe de 46 uni-
dades e foi concebida e finalizada com equi-
pamentos modernos. Além das suítes con-
vencionais, todas equipadas com TV’s LCD,
ar condicionado split, frigobar, telefones
para ligações internas e externas, DVD’s,
adegas, camas king size e super king o hotel

Reveillon e descanso no melhor
hotel de campo do Centro Oeste

possui três categorias diferenciadas de cha-
lés com decoração especial, banheiras com
cromoterapia e sauna.

A área de entretenimento e lazer  foi pen-
sada e criada para atender ao público de to-
das as faixas etárias. O parque aquático  conta
com oito piscinas, três delas aquecidas, abas-
tecidas com água corrente diretamente das
nascentes da fazenda. As trilhas ecológicas
são outro diferencial do lugar, preparadas
com intuito de preservação e apreciação do
bioma do cerrado e dá acesso às nascentes
da fazenda, sendo que uma delas  está sendo
calçada em pedras e acessível  aos portado-
res de necessidades especiais.

Tanques para pesca esportiva também fa-
zem parte do complexo que, além de aten-
der aos clientes nos momentos de lazer, abas-
tecem os restaurantes e lanchonetes do lu-

gar com peixes criados de maneira orgânica
e saudável. O empreendimento conta ainda
com carro elétrico para transporte dos hós-
pedes dentro da área do hotel.

Na área esportiva, o Vila Velluti conta com
duas quadras de tênis com piso em saibro,
quadra poliesportiva de areia, campo de fu-
tebol society, duas salas de jogos, além de
playground e brinquedoteca .

As diárias, com tudo incluso, variam de
R$ 230 a R$ 500 por apartamento. No revei-
llon, são quatro pacotes, de 1 a 4 dias.

As instalações
aliam  o contato
com a natureza,
com a culinária

goiana e
brasiileira, ao
conforto dos

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

3382.0021

 abertura da celebração
do Natal no Guará foi um

Coro Simprônico abriu o Natal do Guará
4 JORNAL DO GUARÁ       8 a 14 de dezembro de 2012

Programação continua no final de semana, com opções para todos os gostos

AAAAA
sucesso. Na noite de terça-fei-
ra (11 de dezembro), os mo-
radores vizinhos à praça da QE
10, no Guará I, assistiram ao
espetáculo O Nascimento do
Menino Jesus, apresentado pelo
coro Sinprônico. Regido pelo
maestro Tonicesa Badu, o co-
ral do Sindicato dos Professo-
res agradou às famílias, que se
encantaram com as músicas
contando a história do nasci-
mento de Jesus.

O administrador Carlinhos
Nogueira afirma que a cele-
bração de Natal vem coroar
um ano de muito trabalho. Se-
gundo ele, as ações empreen-
didas pela Administração tem
proporcionado uma transfor-

mação no Guará e melhorado
a qualidade de vida do mora-
dor e de sua família.

A programação de Natal
prossegue no final de semana.
A Companhia de Teatro Asa's
apresenta sábado (15), às 16
horas, no Teatro do Guará, o
espetáculo Auto de Natal; ain-
da no sábado, na Igreja Assem-
bléia de Deus Ebenézer, no
Polo de Modas, às 20 horas, o
musical Imensa Graça, com
coral de 75 vozes, e regência
do maestro Eliel Vitoriano; no
domingo (16), o coral Madri-
gal, da UnB, se apresenta às
18h30, na praça Itajubá da QE
40, e às 19h50, no posto de
saúde da QE 38.

Encerrando a programação
do final de semana, o coral

Sinprônico se apresenta no
Teatro do Guará, às 20 horas,

com o espetáculo O Nasci-
mento do Menino Jesus.

Coral ao ar livre tem se
apresentado em quadras da cidade

A 3a edição da Coletânea Poética do Guará, lo-
tou o Teatro da Administração na última segunda-
feira. O livro, uma promoção da Guararte em par-
ceria com a Casa da Cultura do Guará. A festa con-
tou com os shows, de Márcia Tauil, Simone Gui-
marães e de Mambembrincantes.

Todos os convidados levaram seus exemplares
da Coletânea para casa, com os devidos autógrafos
dos poetas presentes. Na abertura do lançamento
foi mostrada a marca “Guará: Cidade Leitora”, o
projeto será lançado em janeiro do próximo ano e
pretende desenvolver ações para a promoção da
leitura e o incentivo à criação literária em todo o
Guará.

Lançamento da 3a Coletânea Poética do Guará

A festa foi
encerrada com
a apresentação
do grupo Os
Mambembri-
cantes

Grupo de poetas da Coletânea

Adilson
Cordeiro,
organizador
da Coletâ-
nea, Judson
Seraie e José
da Mata, co
cienama
voador

O coquetel
de abertura
foi animado
pelo sax de
João Meia
Boca

O gerente de
Cultura do
Guará,
Rafael
Souza, faz a
abertura  do
evento

Cantora
Mária Tauil
também deu
seu recado

Rafael souza, o ator
Carlos Anchieta,
e Nora Monteiro

A compositora
Simone Guimarães
deu uma canja

Os escritores
guaraenses Judson
Seraine e D´Paula

O administrador
Carlinhos
Nogueira e esposa
prestigiaram o
evento

Daniel
Pedro,
presidente do
Conselho de
Cultura do
Guará, e
Jirlene
Pascoal

Silas Andrade e
Ruiter Limas

Dora Duarte
declama um de seus
poemas, acompa-
nhada pelas netas

A jovem poetisa Tais
Rodrigues encantou
o público

Anad Rao
improvisou
canções ao
vio com
poemas da
coletânia

Metrô até 23h30
nos próximos
dois domingos

Horário será estendido
para atender a população nos
dois domingos que antecedem
o Natal

Para melhor atender a po-
pulação no período de com-
pras de final de ano, o Me-
trô-DF fará operação especi-
al. Nos dois próximos domin-
gos, dias 16 e 23 de dezem-
bro, o sistema funcionará até
23h30.

 Dessa forma, as estações
estarão abertas das 7h às
23h30, com tarifa a R$2.

       8 a 14 de dezembro de 2012
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AAAAA

Cerco ao transporte pirata
Vans e carros de passeio percorrem as paradas de ônibus e do metrô do Guará em busca de passageiros

reportagem da edição da
semana passada do JornalJornalJornalJornalJornal

do Guarádo Guarádo Guarádo Guarádo Guará sobre o transporte
pirata na cidade afugentou
momentaneamente os motoris-
tas infratores. Até à publicação,
era fácil perceber filas de car-
ros de passeios e vans em fren-
te à estação do metrô do Gua-
rá II anunciando o serviço e
recolhendo passageiros. Após  a
reportagem, a Polícia Militar
passou a fazer rondas pela via
contorno para coibir o trans-
porte pirata, mas não tem con-
seguido muitos flagrantes, o
que era esperado. Mas, como
sempre acontece após opera-
ções de combate ao crime, os
infratores apenas aguardam a
“poeira assentar” para voltar
a praticá-lo.

A reportagem mostrou que
nas horas de pico, veículos de
passeio chegam a fazer fila em
frente à Estação Guará do me-
trô, ao lado da QE 24, à espe-
ra de passageiros, impedindo
inclusive o acesso dos ônibus
do transporte coletivo.

Durante cerca de 15 minu-
tos ao lado do posto de com-
bustível na avenida contorno,
na QE 40, o repórter do JG
contou 11 veículos do trans-

porte pirata recolhendo passa-
geiros. Em frente à estação do
metrô  a quantidade é muito
maior, principalmente no final
do expediente.

Os órgãos responsáveis
pela fiscalização prometem
intensificar as operações na
cidade. O diretor operacional
do DFTrans, Ricardo Leite,
explica que os fiscais percor-
rem todo o Distrito Federal to-
dos os dias combatendo o
transporte pirata. “Infelizmen-
te, não temos pessoal suficien-
te para estar em todos os luga-
res. As ações são focadas em
determinada região identifica-
da como de maior incidência
da pirataria”.

O diretor do DFtrans com-
plementa que apenas a fisca-
lização não vai resolver o pro-
blema da pirataria. “Precisa-
mos primeiro oferecer um
transporte coletivo confiável,
seguro e mais confortável, para
que o usuário não procure ou-
tras alternativas”.

Ele reconhece que há uma
distorção nas ofertas do trans-
porte coletivo no Guará. “Com
a criação de novos condomí-
nios na via contorno e por cau-
sa da maior quantidade de

Devagarinho o transporte pirata vai ocupando espaço, na esteira da deficiência do convencional

empresas nas quadras empre-
sariais - Setor de Oficinas, QE
40 e Polo de Moda - é nessa
região que está a maior massa
de passageiros, enquanto as li-
nhas são deficientes”, comple-
ta.

Novas linhasNovas linhasNovas linhasNovas linhasNovas linhas
De acordo com o projeto de

modernização e ampliação do
transporte coletivo que está

sendo implantado no Distrito
Federal, as novas empresas
concessionárias poderão soli-
citar o remanejamento e a cri-
ação de novas linhas, de acor-
do com a demanda. “Com o
modelo atual isso não é possí-
vel, porque engessa nossas de-
cisões”, explica Ricardo Leite.

Na licitação das novas em-
presas que vão trabalhar no
sistema, o Guará ficou na Ba-
cia 4, juntamente com Tagua-
tinga, Águas Claras e Park
Way, que terá 352 ônibus, 65
articulados e 57 microônibus.
A previsão é transportar cerca
de 51,2 milhões por ano.

Deficiência
A pirataria é alimentada

pela deficiência no atendi-
mento das linhas convencio-
nais  do transporte coletivo, que
não conseguem atender ao usu-
ário como ele gostaria. Mes-
mo sabendo dos riscos físicos
e legais que está correndo, o
passageiro acaba seduzido
pelo transporte pirata para

chegar mais cedo em casa ou
ao trabalho. E economia nem
conta, porque os piratas co-
bram praticamente o mesmo
valor  do transporte coleti-
vo.

“Eu sei que é ilegal, mas
pego o transporte pirata por-
que os ônibus às vezes demo-
ram muito e quando passam
estão muito cheios”, revela
Débora Nascimento, que esta-
va há quase dez minutos na
parada de ônibus da QE 40 à
espera do coletivo. Assim que
a reportagem do JorJorJorJorJornal donal donal donal donal do
GuaráGuaráGuaráGuaráGuará acabou de entrevistá-
la, um Gol vermelho abriu as
portas e quando o cobrador
gritou ela imediatamente em-
barcou.

“O governo é culpado da
volta do transporte pirata, por-
que não melhora o serviço de
ônibus. Embora seja contra, às
vezes recorro ao serviço por-
que preciso chegar mais cedo
em casa”, justifica Agenor
Miranda, morador da QE 36 e
usuário do Metrô.
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Pesquisa opinativa

                                          8 a 14 de dezembro de 2012

Ganhou na Justiça

     O PSB se desligou da base do governo Agnelo Queiroz, depois
da pesquisa que apresentou Rodrigo Rollemberg em primeiro
lugar em todos os cenários para governador em 2014. O mais
interessante de tudo é que o Secretário de Agricultura, Lúcio
Taveira Valadão, o diretorPresidente da CEASA Wilder Santos
entre outros preferiram se desfiliar do partido do que entregar
os cargos. Onde estão a ideologia e a fidelidade partidárias? Só
na hora de ocupar cargos é que elas aparecem.

  O deputado Chico Vigilante (PT) solidarizou-se com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante pronunciamento
na sessão ordinária da quarta-feira. O deputado classificou de
“irresponsável” a atitude dos partidos de oposição que estariam
amplificando a declaração de “um condenado da Justiça” para
atacar Lula. O deputado Agaciel Maia (PTC) destacou que
outros países valorizam suas lideranças e as pessoas que “deram
certo”, como o ex-presidente Lula. É fácil. Peça à justiça
verificar quem está certo.

   Uma pesquisa opinativa realizada pelo Instituto O&P Brasil
sobre a preferência por deputados distritais coloca a Eliana Pedrosa
(PSD) em primeiro lugar com 15,4%.Os distritais Chico Leite,
com 12,4%, Chico Vigilante, com 5,5% e Arlete Sampaio com
5,1%, todos do PT, vêm em seguida. Em quinto lugar está a estreante
Liliane Roriz, do PSD, com 4% da preferência da população. Com
essas colocações, o PT e o PSD podem chegar mais forte em 2014,
pelo menos na área legislativa. No executivo, a população até
aceita o PT no governo (15,5%), desde que seja outro nome que
não o de Agnelo Queiroz.

Perguntar não ofende

- Por que Marcos Valério está abrindo a boca só depois de
condenado? Não acreditava na justiça?

- Qual a garganta mais profunda, a do Cachoeira ou a do Marcos
Valério?

- Com tantos candidatos, quem vai ser o presidente da CLDF?

- Além da presidência da CLDF, também estão negociando a vaga
no TCDF?

Partido para quê? Defesa de Lula

  O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 6 a 1, o
desligamento por justa causa do deputado distrital Cláudio
Abrantes do PPS-DF. Com essa decisão o distrital pode se filiar
a outra legenda sem que perca o mandato. Há rumores que o
parlamentar possa ingressar no PT-DF, o que segundo
especialistas, dificultaria sua reeleição.

Visita inesperada
A superintendente da Secretariado Patrimônio da União no

DF, a ex-deputada Lúcia Carvalho, andou recebendo uma
daquelas visitas inesperadas que costumam bater a porta às 6
da manhã. Quais as notícias que ela recebeu? Por que não
houve divulgação?

Sucessão na CLDF

   “É verdade que análises superficiais não ajudam a entender
um problema. Mas não é preciso muito esforço de raciocínio
político para constatar que há alguma coisa errada com um
governo do PT que se alia a Gim Argello, Cristiano Araújo,
Agaciel Maia e RaadMassouh em detrimento de Cristovam
Buarque, Rodrigo Rollemberg e José AntonioReguffe. Há
alguma coisa fora do lugar. Ou não?”. (Fonte: Blog do Hélio
Doyle).

Só queria entender

   O PMDB – leia-se Roney Nemer, o PEN – leia-se Alírio
Neto estão afinadíssimos no propósito de eleger o presidente
da CLDF. Só faltam acordar o nome do candidato e acertar
os 13votos..

  A chapa Wasny de Roure e Agaciel
Maia, é que irá disputar a eleição para
os cargos de Presidente e vice
Presidente da CLDF com as bênçãos
do governador Agnelo Queiroz. Só
que no tabuleiro da Câmara, ainda
são candidatos Roney Nemer e Dr.
Michel. Até agora alguns deputados
estão bastante insatisfeitos.

PSD
no GDF?

Frases

Com a saída do
deputado Raad
Massouh da Secretaria
de Micro e
PequenasEmpresas,
especula-se que
Agnelo oferecerá o
cargo ao ex-senador
Adelmir Santana, já
como cota do ex-
governador Rogério
Rosso, pelo apoio ao
governo. E como
ficam as três
deputadas de
oposição?  Vai ser para
motivo para saírem do
partido.

“VVVVVou falar para vou falar para vou falar para vou falar para vou falar para vocês: o PTocês: o PTocês: o PTocês: o PTocês: o PT
sabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘garganta
profunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PT”. Carlinhos
Cachoeira

“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e
aaaaaguentei as ofguentei as ofguentei as ofguentei as ofguentei as ofensas caladoensas caladoensas caladoensas caladoensas calado,,,,,
mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.
Deputado Cláudio Abrantes

Chapa palaciana

CUIDADOS AO VIAJAR
Férias, pé na estrada. Algumas precauções evitam
dissabores que podem prejudicar seu passeio

:

 Check-listCheck-listCheck-listCheck-listCheck-list
Talvez a grande maioria das pesso-

as não faça uma checagem dos itens a
serem levados na viagem. Com um
check-list, dificilmente você esquece-
rá algo importante ou imprescindível,
como um equipamento por exemplo.
Além de um procedimento simples, tra-
rá a garantia de que não algo caia em
esquecimento.

VôoVôoVôoVôoVôo
Se você pretende viajar ao exterior

e necessita realizar um vôo nacional
até uma capital de onde partirá o vôo
internacional, procure chegar um dias
antes. Isso evitará transtornos inespe-
rados.

DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação
Esquecer documentos é coisa séria

e poderá lhe causar transtornos. Pas-
saporte e visto então, nem fala. Veja se
o Passaporte não está vencido.

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito
Empresas de cartão de crédito como

o Visa e Mastercard, possuem um sis-
tema denominado Neural, que é um
sistema dotado de alta tecnologia em
compuatação, capaz de realizar mi-
lhões de análises por segundo, das tran-
sações feitas com os cartões de crédito.
O simples fato de passar o cartão du-
rante uma compra, faz com que este

sistema faça um rápido estudo quan-
to ao seu perfil de compras com o car-
tão, verificando se a compra que está
sendo realizada, está dentro do seu
perfil. Estando fora, o sistema pode
gerar um alerta para a área de frau-
de ou bloquear o cartão.

Para evitar surpresas desagradá-
veis durante as viagens internacionais,
antes mesmo de viajar, entre em con-
tato com a empresa de cartão de cré-
dito e comunique que você estará vi-
ajando, informando o período e desti-
no. Isso diminui as possibilidades de
um bloqueio automático do seu car-
tão por motivos de segurança.

SeSeSeSeSegurgurgurgurguro Vo Vo Vo Vo Viaiaiaiaiagggggememememem
Sem dúvida nenhuma com a aqui-

sição de um seguro viagem, você pas-
sa a ter mais tranquilidade caso ocor-
ra algum acidente. No Brasil existem
diversas empresas que fornecem este
tipo de serviço. Consulte uma opera-
dora de viagens para mais informa-
ções. Na Europa, a maioria dos países
exige o seguro viagem.

BaBaBaBaBagggggaaaaagggggensensensensens
Itens proibidos - estão proibidos de

serem levados na bagagem de mãos os
seguintes itens:

Dispositivos de alarme, Frascos
com mais de 100ml (Shampoo, con-
dicionador, dentre outros.), creme

dental, pomadas, cremes e coisas do
gênero.

Havendo a necessidade de levar algo
em mãos que seja líquido ou pastoso,
contendo menos de 100ml, será ne-
cessário acondicionar o produto em
uma embalagem plástica e que não
tenha dimensões acima de 20x20cm.
Itens com mais de 100ml adquiridos
no free shop, podem ser levados na
bagagem de mãos, desde que tenha sido
adquirido dentro da zona de segurança.

Procure deixar na bagagem de mão,
medicamentos mais utilizados, como
analgésicos, para um eventual uso
durante o vôo. Colírio e spray para
humedecer as vias respiratórias, são
recomendados em vôos longos.

Jamais carregue a bagagem de um
desconhecido. As chamadas "mulas"
ou pessoas que carregam drogas de
um destino à outro, eventualmente
chegam de forma extremamente gen-
til pedindo por ajuda, para que alguém
carregue sua bagagem durante um
curto espaço de tempo, e quem ajuda
a traficante, poderá ser penalizado e
ser tratado como um, se for pego pe-
las autoridades. Resumindo, não con-
fiem em ninguém !

Identificação da baIdentificação da baIdentificação da baIdentificação da baIdentificação da bagggggaaaaagggggememememem -
Identifique suas bagagens com etique-
tas constando nome, endereço, desti-
no e vôo, o que aumentará as chances
de recuperação da bagagem, caso ela
venha à ser extraviada. Além disso,
principalmente nos Estados Unidos, se
eles desconfiam de algo no interior de
sua bagagem, ficará mais fácil saber
quem é o proprietário da mesma e irão
chamá-lo para abrir e mostrar o con-
teúdo.

BaBaBaBaBagggggaaaaagggggem Extraem Extraem Extraem Extraem Extraviadaviadaviadaviadaviada
Se sua bagafem for extraviada, pro-

É sempre bom que tudo corra bem durante uma viagem,
mas quem nunca teve algum tipo de problema ou esqueceu
algo importante a ser levado ?

A cada viagem, é aconselhável tomar alguns cuidados,
principalmente se for uma viagem internacional, pois será
difícil e mais complicado resolver os problemas estando lon-
ge de casa. Com algumas dicas básicas, você poderá ter uma
viagem mais tranquila.

cure o  responsável da
companhia aérea utiliza-
da para fazer o registro. Jamais
saia do saguão de desembarque
à procura deste setor no lado
externo e próximo ao check-in
dos aeroportos. Existem nor-
mas internacionais para isso e, segun-
do estas, caso você saia do local de re-
tirada das bagagens, automaticamente
você perde o direito quanto a exigên-
cia de análise de extravio. Além disso,
na maioria dos aeroportos, você não
conseguirá retornar a área interna
do aeroporto e certamente terá pro-
blemas.

Se você tomou ciência ao chegar
no Brasil que sua bagagem foi extra-
viada, solicite o registro da ocorrên-
cia e procure a fiscalização aduaneira
para informar o fato e mostrar o re-
gistro, para assegurar o direito de sua
cota de isenção.

A companhia aérea tem até 30 dias
para devolver a sua bagagem em sua
residência.

     Objetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantes
Por causa do terrorismo, a segu-

rança nos aeroportos aumentou mui-
to, logo, você não pode levar na baga-
gem acompanhada (de mãos), obje-
tos cortantes como tesoura, canivete,
faca de mergulho ou objetos pontia-
gudos. Apesar dos avisos, muita gente
ainda esquece desse detalhe.

TomadasTomadasTomadasTomadasTomadas
Quando viajar ao exterior, verifi-

que antes o tipo de tomada utilizada
no país de destino. Diversos países  uti-
lizam encaixes de tomada diferentes
dos modelos normalmente utilizados
no Brasil, e é difícil encontrar adap-
tadores  do sistema brasileiro à venda
no exterior. O ideal é levar um adap-

tador universal, com várias saídas di-
ferentes.

Declaração daDeclaração daDeclaração daDeclaração daDeclaração da
Receita FederalReceita FederalReceita FederalReceita FederalReceita Federal
A receita é responsável pela fisca-

lização na entrada e saída de objetos
e produtos no Brasil. Em viagens in-
ternacionais, até outubro de 2010 era
obrigatório o preenchimento de uma
declaração (DST - Declaração de Sa-
ída Temporária) onde constava os
produtos importados com os seus res-
pectivos números de série dos itens
que você estava portando na saída do
Brasil, para quando retornar, ter uma
forma de comprovante, que tais itens
não foram adquiridos nesta viagem,
não entrando assim, na cota. Após
outubro de 2010, essa declaração não
é mais expedida e todo produto que
tenha número de série e caso você
seja parado pelo pessoal da Receita Fe-
deral na alfândega, será preciso apre-
sentar a nota fiscal de compra ou a
declaração de nacionaização do pro-
duto, que significa, que quando você
chegou de uma viagem do exterior
anteriormente, você declarou o pro-
duto junto à Receita Federal do Brasil
e pagou os tributos do mesmo.

Quanto a quota, o limite conti-
nua sendo U$ 500 americanos, e o
que passar disso, você deve declarar
na Declaração de Bagagem Acompa-
nhada (DBA) e pagar o tributo im-
posto pelo governo brasileiro, que é
de 50% sob o valor que ultrapassar
os U$ 500.
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Agnelo vai tentar
reverter impopularidade
Governador precisa resolver dificuldades da base antes

                                                  8 a 14  dezembro de 2012

PSB deixa base
local atirando

Nesta segunda-feira
(10 de dezembro), o sena-
dor Rodrigo Rollemberg
(PSB-DF) leu em Plenário a
nota em que seu partido
apresentou as razões para
deixar a base de apoio ao
governador do Distrito Fe-
deral, Agnelo Queiroz (PT).
O partido considera que
Agnelo se afastou das pro-
postas de campanha, não
dialoga com aliados histó-
ricos e fez alianças "indis-
criminadas" com políticos
de "práticas atrasadas".

 A decisão foi tomada em
reunião no último sábado (8
de dezembro), em plenária
regional do partido, com
241 votos a favor da saída e

omo está sendo  am-
plamente divulga-

Buarque (PDT-DF) cumprimentou
o PSB pela iniciativa, lamentando
que todo o esforço e dedicação dos
aliados para eleger o governador
Agnelo tenha sido "em vão". Ele
acrescentou que até agora tudo o
que a administração do GDF tem
para mostrar é a construção de um
estádio de futebol, em detrimento
de investimentos em educação,
como a abertura de novas creches.

IndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependência
 O senador Rodrigo Rollemberg

concluiu o pronunciamento decla-
rando a independência do PSB, com
a entrega de cargos, e a necessida-
de de uma reflexão em busca de
alternativas para a cidade, sinali-
zando a articulação com outros par-
tidos de uma possível oposição ao
governo. "Foi o governador Agnelo
que se afastou dos compromissos
assumidos com a população do Dis-
trito Federal e com todos os parti-
dos que formaram a coligação", dis-
se.

43 contra. Rollemberg classificou a
administração de Agnelo como
"ineficiente" e destacou o agrava-
mento dos problemas nas áreas de
saúde e segurança nos últimos dois
anos. Ele também apontou a "inca-
pacidade" do GDF em gerir as áreas
de transporte, meio ambiente e ci-
ência e tecnologia, além da falta de
investimentos na região do Entor-
no.

 Segundo Rollemberg, foram ig-
norados os ideais da coligação Novo
Caminho, que uniu partidos de es-
querda para a transformação de Bra-
sília em um "exemplo de transpa-
rência, técnicas de gestão e desen-
volvimento regional" para o país. "O
PSB tinha a expectativa de que par-
ticiparia efetivamente das decisões
de governo, mas viu seus quadros
serem marginalizados do poder, as-
sim como o que ocorreu com o PDT,
em favor dos que consideramos ad-
versários políticos de nosso progra-
ma", argumentou.

Em aparte, o senador Cristovam

Wilson Silvestre, jornal Opção

do, Agnelo amarga
70,3% de desaprova-
ção,  maior índice re-
gistrado desde maio de
2011, quando o O&P
começou avaliar a po-
pularidade do gover-
nador. Estes números
assustaram muita gen-
te, mas não causaram
arrepios na base gover-
nista. O núcleo que de-
fende a tese de reelei-
ção acredita que a
maré negativa pode
mudar a partir do pró-
ximo ano, quando ha-
verá uma “avalanche
de obras que vão mudar essa
decepção do brasiliense”,
comenta uma fonte petista.

De fato, o que se ouve so-
bre a gestão do PT é que
“tem política demais e ges-
tão de menos”. As decisões
acabam sendo diluídas num
emaranhado de interesses
clientelistas sem levar em
conta os interesses da popu-
lação. Os grupos que ainda
rezam na velha cartilha ide-
ológica, terminam por tu-
multuar a gestão de Agnelo.
Não tem um cantinho na
máquina pública do DF que
não esteja sob o olhar dos
“cumpanhêros”.

Como se trata de uma pri-
meira pesquisa em que po-

tenciais adversários, como o
senador Rodrigo Rollemberg
(PSB), Alberto Fraga (DEM),
Luiz Pitiman (PMDB?), Toni-
nho do PSOL, Valmir Campe-
lo e Eliana Pedrosa (PSD) es-
tão martelando seus nomes há
algum tempo, o PT não per-
deu a calma. Na avaliação de
lideranças sensatas, “trata-se
um levantamento preliminar
que não reflete o futuro e sim,
o momento”. De fato pesqui-
sas como esta virão às pencas
e servirão para nortear erros
e acertos dos pretendentes ao
Buriti.

O lance ousado, peitando
as pretensões do aliado Cabo
Patrício em  aprovar a emen-
da regimental para disputar

a reeleição, dá uma pista de
como o governador quer ter
o controle político da base
aliada. Patrício, mesmo sen-
do petista, não inspira tanta
confiança ao ponto de ter
merecido a intervenção de
Agnelo para aprovar a
emenda da reeleição.

Refém, nãoRefém, nãoRefém, nãoRefém, nãoRefém, não
O governador não quer

ficar refém da Câmara Le-
gislativa em ano eleitoral,
principalmente de um com-
panheiro de partido, por isso
optou por uma chapa mais
alinhada com o governo. Fei-
to isso, pegou as malas e via-
jou devendo voltar só quan-
do o novo presidente da Câ-

mara Legislativa for escolhido.
Como médico humanista, le-
vou na bagagem um caderno
de receitas para escolher qual
o me-lhor remédio para amo-
lecer corações e mentes do
brasiliense.

Talvez após suas férias, Ag-
nelo realmente dê um basta
nesta Torre de Babel ideológi-
ca e comece de fato a mostrar
serviço. Caso contrário, mes-
mo mudando seu marketing
político, dificilmente vai sair
da lanterna na disputa de
2014. “Quando retornar de
viagem, Agnelo vai formatar
seu plano estratégico para, a
partir de 2013, reverter os
números negativos de seu gover-
no”, conta uma fonte petista.

Agnelo vai apostar no controle da
base aliada para pacificar governo

Rollemberg classifica o Governo
Agnelo como ineficiente e confuso
e preferiu sair

Ministério da Educação divul-
gou no último dia 6 de dezem-

Projeção bom de tudo
Rede é bem avaliada pelo MEC em todas as unidades

CCCCC

OOOOO
bro  o aguardado resultado dos in-
dicadores de qualidade da educa-
ção  superior  relativos a 2011 para
instituições de todo o país. Os nú-
meros comprovam que as Faculda-
des Projeção atingiram  índices sa-
tisfatórios em todas as suas unida-
des. As Faculdades Projeção de Ta-
guatinga, Ceilândia, Guará e So-
bradinho têm agora, todas, o  IGC
(Índice  Geral de Cursos)  com con-
ceito 3, numa escala que vai de 1 a
5.

O índice  3 dá  a todas as unida-
des autonomia para solicitação de
abertura de novos cursos. A nota
também  dispensa  as Faculdades
Projeção de receberem  “in loco”
comissões do MEC para fins de re-
credenciamento ou renovação de
reconhecimento, o que ocorrerá, a
partir de agora, de forma automá-
tica desde que o  patamar seja man-
tido. Em outro importante indica-
dor, o CPC (Conceito Preliminar de
Curso), as Faculdades Projeção tam-
bém alcançaram resultados ex-
pressivos. Dos 11 cursos avaliados,
8 receberam  conceito próximo do

máximo (4), numa escala que tam-
bém vai de 1 a 5.

Para a diretora geral das uni-
dades educacionais, professora
Catarina Fontoura, trata-se de uma
data histórica para o Grupo  Proje-
ção. “Estamos virando uma página
importantíssima em nossa  história
de busca  intransigente  pela qua-
lidade do ensino superior.  É um
momento, sobretudo,  que mostra o
acerto na adoção de  rigorosas po-
líticas de gestão da educação cons-
truídas com o esforço elogiável de
colaboradores, professores, gesto-
res e lideranças do Grupo Projeção.
É uma conquista de todos nós que
oferecemos, orgulhosos e com a sen-
sação do dever cumprido, a todos
os acadêmicos que confiam em nos-
sa proposta de ensino”, declarou a
diretora.

O diretor acadêmico da Educa-
ção Superior, professor José Sérgio
de Jesus, completou as palavras da
professora Catarina. “Momentos es-
peciais merecem, ato contínuo, re-
flexões especiais. O Grupo Proje-
ção,  no ano em que completa 35
anos de atividade no Distrito Fede-

ral, alcança o reconhecimento ofi-
cial de que em todos as regiões ge-
ográficas da capital do país onde
se faz presente, pratica uma mes-
ma e sólida política de ensino su-
perior. A qualidade do  ensino   Pro-
jeção é, para o bem de todos os nos-
sos  milhares de alunos, estejam eles
em Taguatinga, Ceilândia, Guará
ou Sobradinho, exatamente a mes-
ma. Trata-se, de fato, de uma con-
quista histórica.  É a vitória da es-

A  divulgação, na quinta-feira, 6 de dezembro, dos Indicadores de Qualidade da
Educação Superior  2011 pelo Ministério da Educação, representa uma conquista de
todo o universo humano que escreve, diariamente, a história do Grupo Projeção por
meio do trabalho, da dedicação, da pesquisa,  do conhecimento, da liderança e do
estudo.Atingimos, com mérito, conceitos que definitivamente confirmam nossa auto-
nomia, corroboram nossa qualidade e evidenciam que o rigor de nossa gestão educaci-
onal utiliza a bússola correta. A maioria dos cursos avaliados alcançou conceito 4,
próximo do máximo na escala do MEC.  Todas as nossas unidades de educação superior,
igualmente bem avaliadas,  atingiram o nível 3 no  IGC (Índice Geral de Cursos), o que
nos confere  a autonomia institucional desejada. São resultados que confirmam os
preceitos que norteiam o trabalho desenvolvido, diariamente, em todo o Grupo Proje-
ção: respeito, seriedade, credibilidade e profissionalismo. O Projeção é para sempre.

Oswaldo Saenger
Presidente do Grupo Projeção

tandardização da excelência”,
afirmou.  O presidente do Grupo

Projeção, Oswaldo Saenger,  divul-
gou nota oficial sobre o assunto.

Respeito, seriedade, credibildade e profissionalismo

Todas as unidades da rede
Projeção foram bem avaliadas

Oswaldo Saenger:
conquista é
resultado da
dedicação de todos
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Futebol americano
feminino chega ao Guará
Modalidade masculina já é muito popular na cidade

JOEL ALVES

Ano que será melhor

AAAAA média de 1 mil espectadores
por jogo no estádio do Cave

confirma a identifiação do gua-
raense com o futebol americano.
Na esteira do sucesso da modali-
dade masculina, a cidade está re-
cebendo também o futebol ame-
ricano feminino. Novamente, o
público tem prestigiado. No final
de semana passado, cerca de 500
pessoas foram ao estádio assistir ao
Campeonato de Flag Football Fe-
minino 5x5. O torneio envolveu
cinco equipes:Campo Grande Co-
bras (MS), Cuiabá Angels (MT),
São Paulo Spartans Feminino (SP)
e Vasco da Gama Big Riders (RJ),
além do representante candango
– Brasília Alligators Feminino
(DF).
     O futebol americano é um jogo
tático, onde os atacantes tentam
avançar com a bola, seja em cor-
ridas, seja em lançamentos. Cada
time de ataque tem quatro tenta-
tivas para percorrer 10 jardas
(pouco mais de 9 metros) e se não
conseguir, a posse de bola passa
para o time adversário.

Com dois torneios nacionais, os

brasileiros começam a dar seus
primeiros passos e a disputar jo-
gos internacionais. O crescimen-
to da popularidade levou à cria-
ção de diversas entidades que
buscam a formação de atletas,
organização de campeonatos e
início de profissionalização do
esporte no país. E esse crescimen-
to se dá também entre as mu-
lheres na modalidade Flag 5x5
que foi criada para incentivar

crianças a praticar o Futebol
Americano (FA) nos EUA. Devido
ao baixo custo dos equipamentos
e a facilidade para se jogar Flag,
a modalidade ganhou espaço no
Brasil e no mundo. Flag 5×5 é um
jogo de muita velocidade e agili-
dade, e é baseado em passe e re-
cepção onde qualquer tipo de
contato voluntário é falta, por isso
o sucesso entre crianças e mulhe-
res.

Primeira edição de torneio feminino tevem
bom público no Estádio do Cave

Uma das coisas boas do Natal
é justamente o espírito natali-
no, quando as pessoas se abrem
para o sentimento solidário e
para o amor ao próximo. A
apresentação de Corais pela
Cidade é algo emocionante
que cativa toda a família, des-
de a vovô, até o netinho. O amor
tem tudo a ver com o prazer
que se proporciona ao próxi-
mo doando algo de si mesmo.
Um presente, um sorriso, um
abraço, um carinho,  tem valo-
res especiais nessa época e faz
do doador uma pessoa realiza-
da e o sentimento de satisfa-
ção brota naturalmente.

Não perca a oportunidade de
assistir às Cantatas de Natal:
A Companhia de Teatro Asa's

Não tenha dúvidas,  2013  será melhor se você acreditar e se
você fizer por onde. A Fé tem uma força inabalável em nosso
destino. Acreditar é o primeiro passo para chegarmos lá. O
pessimista já começa perdendo pois coloca um monte de

obstáculos criados na sua própria cabeça.  É preciso ficar-
mos alertas pois tem sempre algo negativo tentando te

puxar para baixo, mas resista. Temos um Deus maravilhoso
que nos quer ver sorrindo. O simples fato de estarmos vivos
já é maravilhoso, pense quantos ficaram pelo caminho. 2013
será acima de tudo o Ano da Fé. Precisamos muito de saúde

e disposição, o resto agente corre atrás.
Feliz 2013, com Deus no coração.

Corais de Natal
apresenta sábado (15), às 16
horas, no Teatro do Guará, o
espetáculo Auto de Natal; ain-
da no sábado, na Igreja As-
sembléia de Deus Ebenézer,
no Polo de Modas, às 20 ho-
ras, o musical Imensa Graça,
com coral de 75 vozes, e re-
gência do maestro Eliel Vito-
riano; no domingo (16), o co-
ral Madrigal, da UnB, se apre-
senta às 18h30, na praça Ita-
jubá da QE 40, e às 19h50, no
posto de saúde da QE 38. En-
cerrando a programação do
final de semana, o coral Sin-
prônico se apresenta no Tea-
tro do Guará, às 20 horas, com
o espetáculo O Nascimento do
Menino Jesus. Vá e leve sua
família

joelin@uol.com.br

A União Desportiva Gua-
raense, também conhecida
como Escolinha do Morales,
conquistou o bicampeonato
brasiliense de futebol juvenil.

O representante da cida-
de conquistou 9 vitórias em
13 jogos, com apenas uma
derrota e três empates. O ata-
que fez 25 gols e teve ain-
da o artilheiro da competi-
ção, Marcos Paulo, com oito
gols.

Guaraense é campeão brasiliense
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Cuidados com as
compras de fim de ano

Quais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aos
consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-
ríodo?ríodo?ríodo?ríodo?ríodo?

- A primeira delas é não agir por
impulso. Também é importante pes-
quisar o preço e a qualidade dos pro-
dutos; verificar, no ato da compra, a
possibilidade de trocar a mercadoria,
e se for o caso, pedir um comprovante
por escrito. Isso porque a troca só é
obrigatória em caso de defeito ou
quando o reparo é impossível ou re-
duz o valor do bem. Os consumidores
devem ficar atentos, ainda, às taxas
de juros e aos números de parcelas,
para evitar gastos desnecessários. Além
disso, precisam se munir de toda a do-
cumentação possível para usá-la como
prova. A nota fiscal é um documento
importante. Nela deve constar a data
de compra e de entrega, a descrição
do que foi adquirido, o valor e a for-
ma de pagamento. Isso é necessário
para o Procon, que é um órgão admi-
nistrativo. Já na Justiça, de acordo
com o Código de Defesa do Consumi-
dor, o ônus da prova cabe à empresa,

Diretor Geral do Procon DF
OSWALDO MORAIS

Cuidados com as
compras de fim de ano

 Com décimo terceiro no bolso e várias ofertas estampadas nas vitrines,
comprar é quase uma palavra de ordem no fim de ano. São gastos com pre-
sentes, roupas e produtos para a ceia, que devem ser feitos de maneira consci-
ente sob pena de se transformarem em problemas logo após o Natal. E é, justa-
mente, depois do dia 25 de dezembro que as demandas no Instituto de Defesa
do Consumidor do DF aumentam. “Mais de 50% dessas reclamações estão
relacionadas a produtos com defeito e a dificuldades para efetuar a troca”,
alerta o diretor-geral do Procon-DF, Oswaldo Morais, morador do Guará.

ou seja, é ela que precisa mostrar que
tem razão. Dessa forma, o consumi-
dor, que é a parte mais frágil nessa
relação, ganha uma proteção a
mais.

O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-
blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?

- As pessoas confundem o direito de
trocar um produto com a liberdade
da empresa em fazê-lo ou não. Se a
mercadoria apresentar algum defei-
to, a loja tem a obrigação de substi-
tuí-la por outra de igual característi-
ca ou valor, mesmo que ela tenha sido
adquirida em promoção. Nesse caso, o
cliente também tem a opção de pedir
o dinheiro de volta.Isso é uma escolha
do consumidor. Ao contrário, fica a
critério da empresa aceitar ou não a
troca quando o motivo estiver relaci-
onado a uma questão de gosto, de
número ou de modelo. Isso vale para
os produtos adquiridos em lojas. Fora
do estabelecimento comercial ou em
compras realizadas por meio da in-
ternet, o prazo para troca é de sete

dias, a partir do recebimento do pro-
duto, independentemente do motivo,
se por defeito ou porque não gostou.

Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-
mações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Procon
nesta época?nesta época?nesta época?nesta época?nesta época?

- Em primeiro lugar estão as quei-
xas na área de produtos, sobre defei-
tos na mercadoria. Em segundo, as re-
lacionadas ao setor financeiro, como
bancos e cartões de crédito. Na tercei-
ra posição ficam os problemas com os
serviços de telefonia. Todo ano é dessa
mesma forma.

Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-
vido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são as
alternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidor
para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?

-Recomenda-se ao consumidor que
procure o Procon e o Juizado Especial
Civil, para ações com valor de até 40
salários mínimos. O Procon age ad-
ministrativamente, tentando mediar
a solução do problema de acordo com
o direitos previsto no Código de Defe-
sa do Consumidor. Agora, para uma
ação indenizatória pelos danos, o con-
sumidor deve recorrer à esfera judici-
al. No Juizado Especial Cível, em cau-
sas de até 20 salários mínimos, a pre-
sença de advogado é dispensável. Para
ações entre 20 e 40 salários mínimos,
é obrigatória a assistência de um ad-
vogado, e acima desse valor, deve-se
ingressar com ação na justiça comum.

Quais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que se
deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-

domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?
- O produto deve ser testado na loja.

Se estiver com defeito, a troca por ou-
tro em boas condições de funciona-
mento deve ser imediata. Caso o com-
prador leve a mercadoria para casa e,
chegando lá, descubra que há algum
problema, então o aparelho deverá ser
encaminhado para a assistência téc-
nica. Se estiver dentro do prazo de
garantia, o conserto deve ser realiza-
do em, no máximo, 30 dias. Para os
eletrodomésticos e eletroeletrônicos
que vêm embalados de fábrica e são
entregues na residência, o cliente deve
pedir ao entregador que aguarde en-
quanto testa o produto. Caso seja
constatado algum dano, o produto
deverá ser devolvido, e a troca, imedi-
ata.

E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?
- O consumidor deve priorizar os

sites que tenham o endereço eletrôni-
co fixo no país e que possuam todas as
informações da empresa, como tele-
fone e CNPJ. Também é importante
pesquisar os preços dos produtos em
diferentes sites e imprimir o compro-
vante da compra com a descrição do
pedido, assim como o passo a passo de
toda a negociação. Atraso na entrega
e cobrança indevida são problemas
comuns nas compras pela internet, e
essas ações resguardam os consumi-
dores.

Quais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentes
aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?

- Os consumidores precisam ficar
atentos aos pacotes turísticos dessa
época. Se forem baratos demais, com
promoções fora dos padrões já vistos
no mercado, desconfiem. Pesquisem a
idoneidade da empresa, se está regis-
trada na Embratur [Instituto Brasi-
leiro de Turismo] e se é capacitada para
esse tipo de trabalho.

Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-
midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-
ga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compra

será cumprido?será cumprido?será cumprido?será cumprido?será cumprido?
- O contrato. Pelo artigo 39 do Có-

digo de Proteção e Defesa do Consu-
midor, não se pode deixar de estipular
prazo para o cumprimento da obri-
gação da entrega. Por isso, é impor-
tante que o consumidor esteja prepa-
rado com todas as documentações
possíveis, entre elas a nota fiscal.

Existe alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação do
Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-
calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?

- Fizemos uma operação que come-
çou na segunda quinzena de novem-
bro e terminou na primeira semana
de dezembro. Escolhemos esse período
porque é quando as pessoas começam
a fazer as compras, o que serve para
inibir qualquer prática infratora por
parte dos comerciantes. Foram visita-
dos 379 shoppings e estabelecimen-
tos, e gerados 84 autos de infração.

Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-
blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-
ração?ração?ração?ração?ração?

- A falta de preço nos produtos foi o
mais encontrado, seguido da ausên-
cia de telefone do Procon-DF nos cu-
pons e nas notas fiscais, e da utiliza-
ção de letras sem tamanho uniforme,
o que dificulta a percepção durante a
exposição dos valores cobrados. Mas
também houve outros, como o des-
respeito à Lei das Filas, produtos ina-
dequados para consumo, por exem-
plo.

É previsto algum reforço no aten-
dimento no próximo ano?

O Procon tem a expectativa de au-
mentar seu atendimento em até 20%
no próximo ano, incluindo vistorias
presenciais e maior atuação do Pro-
con Móvel. Mas nosso compromisso
em 2013 é estar mais presente nas
regiões administrativas que ainda não
possuem uma sede fixa do órgão. Atu-
almente, o Distrito Federal possui oito
unidades de atendimento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ACIG ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL

DO GUARÁ

    O presidente da ACIG convoca uma assembléia geral
extraordinária, conforme prevê o estatuto no artigo 32 e 33, para
deliberar sobre prestação de contas, convocação da eleição
para mandato tampão.
      A realizar-se dia 18/12/2012 ás 19:00h local sede da ACIG rua
02 lote 09 loja 1,Guará II

                                      Nilton Soares de Oliveira



e 17 de dezembro a 04 de
janeiro a carreta da mu-

Carreta da Mulher no Guará
Unidade de saúde preventiva fica na cidade até 4 de janeiro

DDDDD
lher vai estar no Centro de
Saúde nº 01, ao lado do Hos-
pital do Guará. É uma ótima
oportunidade para que a mu-
lher guaraense faça exames de
saúde preventivos. Serão ofe-
recidos exames de mamogra-
fia, ecografias diversas e pre-
ventivo ginecológico. Tudo de
graça.

O atendimento ao público
feminino será de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 e das
13 às 17 horas, com senhas
distribuídas no início de cada
turno. Apenas nos dias 24 e 31
de dezembro o atendimento
será até às 13 horas. Para a
consulta é necessária a apre-
sentação do documento de
identidade e comprovante de
residência.

A mamografia é funda-

mental para o diagnóstico do
câncer de mama. O exame
detecta a existência de algu-
ma alteração na mama da
mulher, se houver. Quanto
mais cedo o câncer for desco-
berto, maior a chance de um
tratamento bem-sucedido. A
mamografia é indicada para
mulheres a partir dos 40 anos.

Para as ecografias, é neces-
sária a apresentação de um
pedido médico para a realiza-
ção do exame. A ecografia, ou
ultrassom, serve para observar
em tempo real os órgãos do
organismo, bem como é bas-
tante utilizada para acompa-
nhar a gestação, mostrando a
formação e o sexo do bebê.

PapanicolauPapanicolauPapanicolauPapanicolauPapanicolau
O exame preventivo gine-

cológico, também conhecido
como Papanicolau, identifica a

possível existência de alguma
alteração no colo do útero.
Esse exame é essencial porque
o câncer no colo do útero não
apresenta sintomas e é um tipo
bem comum. Ele é indicado,
preferencialmente, para a
mulher que já teve relação se-

xual.
A carreta da mulher é uma

unidade móvel, da secretaria
de Saúde do GDF, que percor-
re as cidades do Distrito Fede-
ral realizando exames preven-
tivos e diagnóstico de doenças
nas mulheres.

Unidade móvel está percorrendo todo o DF

Guará recebe
Museu do Piano

Arte e cultura para os mo-
radores da cidade através da
história dos pianos. A oportu-
nidade está sendo oferecida
pela Administração do Guará,
por meio da Casa da Cultura.
Durante dois dias, de 22 a 23
de dezembro,  das 10h às 18h,
no estacionamento do Ginásio
do Cave, no Guará II, os mo-
radores podem conhecer a
arte da fabricação de pianos.
São 14 exemplares originais
do século XIX e XX, incluindo
pianos raríssimos e  réplicas do
século XIX.

Eles vão estar expostos em
um caminhão que foi total-
mente transformado em mu-
seu, dentro do Projeto Museu
no Guará. Além da exposição,
haverá também, a partir das
19 horas, no palco do museu,
apresentação dos cantores Cé-
lia Porto e Leonel Laterza, do
pianista Joel Bello Soares e do
maestro Renio Quintas. Entra-
da franca para os dois even-
tos.
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e 17 de dezembro a 04 de
janeiro a carreta da mu-

Carreta da Mulher no Guará
Unidade de saúde preventiva fica na cidade até 4 de janeiro

DDDDD
lher vai estar no Centro de
Saúde nº 01, ao lado do Hos-
pital do Guará. É uma ótima
oportunidade para que a mu-
lher guaraense faça exames de
saúde preventivos. Serão ofe-
recidos exames de mamogra-
fia, ecografias diversas e pre-
ventivo ginecológico. Tudo de
graça.

O atendimento ao público
feminino será de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 e das
13 às 17 horas, com senhas
distribuídas no início de cada
turno. Apenas nos dias 24 e 31
de dezembro o atendimento
será até às 13 horas. Para a
consulta é necessária a apre-
sentação do documento de
identidade e comprovante de
residência.

A mamografia é funda-

mental para o diagnóstico do
câncer de mama. O exame
detecta a existência de algu-
ma alteração na mama da
mulher, se houver. Quanto
mais cedo o câncer for desco-
berto, maior a chance de um
tratamento bem-sucedido. A
mamografia é indicada para
mulheres a partir dos 40 anos.

Para as ecografias, é neces-
sária a apresentação de um
pedido médico para a realiza-
ção do exame. A ecografia, ou
ultrassom, serve para observar
em tempo real os órgãos do
organismo, bem como é bas-
tante utilizada para acompa-
nhar a gestação, mostrando a
formação e o sexo do bebê.

PapanicolauPapanicolauPapanicolauPapanicolauPapanicolau
O exame preventivo gine-

cológico, também conhecido
como Papanicolau, identifica a

possível existência de alguma
alteração no colo do útero.
Esse exame é essencial porque
o câncer no colo do útero não
apresenta sintomas e é um tipo
bem comum. Ele é indicado,
preferencialmente, para a
mulher que já teve relação se-

xual.
A carreta da mulher é uma

unidade móvel, da secretaria
de Saúde do GDF, que percor-
re as cidades do Distrito Fede-
ral realizando exames preven-
tivos e diagnóstico de doenças
nas mulheres.

Unidade móvel está percorrendo todo o DF

Guará recebe
Museu do Piano

Arte e cultura para os mo-
radores da cidade através da
história dos pianos. A oportu-
nidade está sendo oferecida
pela Administração do Guará,
por meio da Casa da Cultura.
Durante dois dias, de 22 a 23
de dezembro,  das 10h às 18h,
no estacionamento do Ginásio
do Cave, no Guará II, os mo-
radores podem conhecer a
arte da fabricação de pianos.
São 14 exemplares originais
do século XIX e XX, incluindo
pianos raríssimos e  réplicas do
século XIX.

Eles vão estar expostos em
um caminhão que foi total-
mente transformado em mu-
seu, dentro do Projeto Museu
no Guará. Além da exposição,
haverá também, a partir das
19 horas, no palco do museu,
apresentação dos cantores Cé-
lia Porto e Leonel Laterza, do
pianista Joel Bello Soares e do
maestro Renio Quintas. Entra-
da franca para os dois even-
tos.
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Cuidados com as
compras de fim de ano

Quais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aosQuais são as orientações aos
consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-consumidores durante esse pe-
ríodo?ríodo?ríodo?ríodo?ríodo?

- A primeira delas é não agir por
impulso. Também é importante pes-
quisar o preço e a qualidade dos pro-
dutos; verificar, no ato da compra, a
possibilidade de trocar a mercadoria,
e se for o caso, pedir um comprovante
por escrito. Isso porque a troca só é
obrigatória em caso de defeito ou
quando o reparo é impossível ou re-
duz o valor do bem. Os consumidores
devem ficar atentos, ainda, às taxas
de juros e aos números de parcelas,
para evitar gastos desnecessários. Além
disso, precisam se munir de toda a do-
cumentação possível para usá-la como
prova. A nota fiscal é um documento
importante. Nela deve constar a data
de compra e de entrega, a descrição
do que foi adquirido, o valor e a for-
ma de pagamento. Isso é necessário
para o Procon, que é um órgão admi-
nistrativo. Já na Justiça, de acordo
com o Código de Defesa do Consumi-
dor, o ônus da prova cabe à empresa,

Diretor Geral do Procon DF
OSWALDO MORAIS

Cuidados com as
compras de fim de ano

 Com décimo terceiro no bolso e várias ofertas estampadas nas vitrines,
comprar é quase uma palavra de ordem no fim de ano. São gastos com pre-
sentes, roupas e produtos para a ceia, que devem ser feitos de maneira consci-
ente sob pena de se transformarem em problemas logo após o Natal. E é, justa-
mente, depois do dia 25 de dezembro que as demandas no Instituto de Defesa
do Consumidor do DF aumentam. “Mais de 50% dessas reclamações estão
relacionadas a produtos com defeito e a dificuldades para efetuar a troca”,
alerta o diretor-geral do Procon-DF, Oswaldo Morais, morador do Guará.

ou seja, é ela que precisa mostrar que
tem razão. Dessa forma, o consumi-
dor, que é a parte mais frágil nessa
relação, ganha uma proteção a
mais.

O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-O que costuma criar mais pro-
blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?blemas para os consumidores?

- As pessoas confundem o direito de
trocar um produto com a liberdade
da empresa em fazê-lo ou não. Se a
mercadoria apresentar algum defei-
to, a loja tem a obrigação de substi-
tuí-la por outra de igual característi-
ca ou valor, mesmo que ela tenha sido
adquirida em promoção. Nesse caso, o
cliente também tem a opção de pedir
o dinheiro de volta.Isso é uma escolha
do consumidor. Ao contrário, fica a
critério da empresa aceitar ou não a
troca quando o motivo estiver relaci-
onado a uma questão de gosto, de
número ou de modelo. Isso vale para
os produtos adquiridos em lojas. Fora
do estabelecimento comercial ou em
compras realizadas por meio da in-
ternet, o prazo para troca é de sete

dias, a partir do recebimento do pro-
duto, independentemente do motivo,
se por defeito ou porque não gostou.

Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-Quais são as principais recla-
mações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Proconmações recebidas pelo Procon
nesta época?nesta época?nesta época?nesta época?nesta época?

- Em primeiro lugar estão as quei-
xas na área de produtos, sobre defei-
tos na mercadoria. Em segundo, as re-
lacionadas ao setor financeiro, como
bancos e cartões de crédito. Na tercei-
ra posição ficam os problemas com os
serviços de telefonia. Todo ano é dessa
mesma forma.

Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-Se o problema não for resol-
vido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são asvido pelo Procon, quais são as
alternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidoralternativas do consumidor
para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?para fazer valer seus direitos?

-Recomenda-se ao consumidor que
procure o Procon e o Juizado Especial
Civil, para ações com valor de até 40
salários mínimos. O Procon age ad-
ministrativamente, tentando mediar
a solução do problema de acordo com
o direitos previsto no Código de Defe-
sa do Consumidor. Agora, para uma
ação indenizatória pelos danos, o con-
sumidor deve recorrer à esfera judici-
al. No Juizado Especial Cível, em cau-
sas de até 20 salários mínimos, a pre-
sença de advogado é dispensável. Para
ações entre 20 e 40 salários mínimos,
é obrigatória a assistência de um ad-
vogado, e acima desse valor, deve-se
ingressar com ação na justiça comum.

Quais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que seQuais são os cuidados que se
deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-deve ter nas compras de eletro-

domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?domésticos e eletroeletrônicos?
- O produto deve ser testado na loja.

Se estiver com defeito, a troca por ou-
tro em boas condições de funciona-
mento deve ser imediata. Caso o com-
prador leve a mercadoria para casa e,
chegando lá, descubra que há algum
problema, então o aparelho deverá ser
encaminhado para a assistência téc-
nica. Se estiver dentro do prazo de
garantia, o conserto deve ser realiza-
do em, no máximo, 30 dias. Para os
eletrodomésticos e eletroeletrônicos
que vêm embalados de fábrica e são
entregues na residência, o cliente deve
pedir ao entregador que aguarde en-
quanto testa o produto. Caso seja
constatado algum dano, o produto
deverá ser devolvido, e a troca, imedi-
ata.

E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?E nas compras pela internet?
- O consumidor deve priorizar os

sites que tenham o endereço eletrôni-
co fixo no país e que possuam todas as
informações da empresa, como tele-
fone e CNPJ. Também é importante
pesquisar os preços dos produtos em
diferentes sites e imprimir o compro-
vante da compra com a descrição do
pedido, assim como o passo a passo de
toda a negociação. Atraso na entrega
e cobrança indevida são problemas
comuns nas compras pela internet, e
essas ações resguardam os consumi-
dores.

Quais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentesQuais os golpes mais recentes
aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?aplicados no Natal?

- Os consumidores precisam ficar
atentos aos pacotes turísticos dessa
época. Se forem baratos demais, com
promoções fora dos padrões já vistos
no mercado, desconfiem. Pesquisem a
idoneidade da empresa, se está regis-
trada na Embratur [Instituto Brasi-
leiro de Turismo] e se é capacitada para
esse tipo de trabalho.

Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-Qual é a garantia do consu-
midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-midor de que o prazo de entre-
ga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compraga prometido no ato da compra

será cumprido?será cumprido?será cumprido?será cumprido?será cumprido?
- O contrato. Pelo artigo 39 do Có-

digo de Proteção e Defesa do Consu-
midor, não se pode deixar de estipular
prazo para o cumprimento da obri-
gação da entrega. Por isso, é impor-
tante que o consumidor esteja prepa-
rado com todas as documentações
possíveis, entre elas a nota fiscal.

Existe alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação doExiste alguma operação do
Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-Procon no fim de ano para fis-
calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?calizar os estabelecimentos?

- Fizemos uma operação que come-
çou na segunda quinzena de novem-
bro e terminou na primeira semana
de dezembro. Escolhemos esse período
porque é quando as pessoas começam
a fazer as compras, o que serve para
inibir qualquer prática infratora por
parte dos comerciantes. Foram visita-
dos 379 shoppings e estabelecimen-
tos, e gerados 84 autos de infração.

Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-Quais são os principais pro-
blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-blemas encontrados nessa ope-
ração?ração?ração?ração?ração?

- A falta de preço nos produtos foi o
mais encontrado, seguido da ausên-
cia de telefone do Procon-DF nos cu-
pons e nas notas fiscais, e da utiliza-
ção de letras sem tamanho uniforme,
o que dificulta a percepção durante a
exposição dos valores cobrados. Mas
também houve outros, como o des-
respeito à Lei das Filas, produtos ina-
dequados para consumo, por exem-
plo.

É previsto algum reforço no aten-
dimento no próximo ano?

O Procon tem a expectativa de au-
mentar seu atendimento em até 20%
no próximo ano, incluindo vistorias
presenciais e maior atuação do Pro-
con Móvel. Mas nosso compromisso
em 2013 é estar mais presente nas
regiões administrativas que ainda não
possuem uma sede fixa do órgão. Atu-
almente, o Distrito Federal possui oito
unidades de atendimento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ACIG ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL

DO GUARÁ

    O presidente da ACIG convoca uma assembléia geral
extraordinária, conforme prevê o estatuto no artigo 32 e 33, para
deliberar sobre prestação de contas, convocação da eleição
para mandato tampão.
      A realizar-se dia 18/12/2012 ás 19:00h local sede da ACIG rua
02 lote 09 loja 1,Guará II

                                      Nilton Soares de Oliveira



Futebol americano
feminino chega ao Guará
Modalidade masculina já é muito popular na cidade

JOEL ALVES

Ano que será melhor

AAAAA média de 1 mil espectadores
por jogo no estádio do Cave

confirma a identifiação do gua-
raense com o futebol americano.
Na esteira do sucesso da modali-
dade masculina, a cidade está re-
cebendo também o futebol ame-
ricano feminino. Novamente, o
público tem prestigiado. No final
de semana passado, cerca de 500
pessoas foram ao estádio assistir ao
Campeonato de Flag Football Fe-
minino 5x5. O torneio envolveu
cinco equipes:Campo Grande Co-
bras (MS), Cuiabá Angels (MT),
São Paulo Spartans Feminino (SP)
e Vasco da Gama Big Riders (RJ),
além do representante candango
– Brasília Alligators Feminino
(DF).
     O futebol americano é um jogo
tático, onde os atacantes tentam
avançar com a bola, seja em cor-
ridas, seja em lançamentos. Cada
time de ataque tem quatro tenta-
tivas para percorrer 10 jardas
(pouco mais de 9 metros) e se não
conseguir, a posse de bola passa
para o time adversário.

Com dois torneios nacionais, os

brasileiros começam a dar seus
primeiros passos e a disputar jo-
gos internacionais. O crescimen-
to da popularidade levou à cria-
ção de diversas entidades que
buscam a formação de atletas,
organização de campeonatos e
início de profissionalização do
esporte no país. E esse crescimen-
to se dá também entre as mu-
lheres na modalidade Flag 5x5
que foi criada para incentivar

crianças a praticar o Futebol
Americano (FA) nos EUA. Devido
ao baixo custo dos equipamentos
e a facilidade para se jogar Flag,
a modalidade ganhou espaço no
Brasil e no mundo. Flag 5×5 é um
jogo de muita velocidade e agili-
dade, e é baseado em passe e re-
cepção onde qualquer tipo de
contato voluntário é falta, por isso
o sucesso entre crianças e mulhe-
res.

Primeira edição de torneio feminino tevem
bom público no Estádio do Cave

Uma das coisas boas do Natal
é justamente o espírito natali-
no, quando as pessoas se abrem
para o sentimento solidário e
para o amor ao próximo. A
apresentação de Corais pela
Cidade é algo emocionante
que cativa toda a família, des-
de a vovô, até o netinho. O amor
tem tudo a ver com o prazer
que se proporciona ao próxi-
mo doando algo de si mesmo.
Um presente, um sorriso, um
abraço, um carinho,  tem valo-
res especiais nessa época e faz
do doador uma pessoa realiza-
da e o sentimento de satisfa-
ção brota naturalmente.

Não perca a oportunidade de
assistir às Cantatas de Natal:
A Companhia de Teatro Asa's

Não tenha dúvidas,  2013  será melhor se você acreditar e se
você fizer por onde. A Fé tem uma força inabalável em nosso
destino. Acreditar é o primeiro passo para chegarmos lá. O
pessimista já começa perdendo pois coloca um monte de

obstáculos criados na sua própria cabeça.  É preciso ficar-
mos alertas pois tem sempre algo negativo tentando te

puxar para baixo, mas resista. Temos um Deus maravilhoso
que nos quer ver sorrindo. O simples fato de estarmos vivos
já é maravilhoso, pense quantos ficaram pelo caminho. 2013
será acima de tudo o Ano da Fé. Precisamos muito de saúde

e disposição, o resto agente corre atrás.
Feliz 2013, com Deus no coração.

Corais de Natal
apresenta sábado (15), às 16
horas, no Teatro do Guará, o
espetáculo Auto de Natal; ain-
da no sábado, na Igreja As-
sembléia de Deus Ebenézer,
no Polo de Modas, às 20 ho-
ras, o musical Imensa Graça,
com coral de 75 vozes, e re-
gência do maestro Eliel Vito-
riano; no domingo (16), o co-
ral Madrigal, da UnB, se apre-
senta às 18h30, na praça Ita-
jubá da QE 40, e às 19h50, no
posto de saúde da QE 38. En-
cerrando a programação do
final de semana, o coral Sin-
prônico se apresenta no Tea-
tro do Guará, às 20 horas, com
o espetáculo O Nascimento do
Menino Jesus. Vá e leve sua
família

joelin@uol.com.br

A União Desportiva Gua-
raense, também conhecida
como Escolinha do Morales,
conquistou o bicampeonato
brasiliense de futebol juvenil.

O representante da cida-
de conquistou 9 vitórias em
13 jogos, com apenas uma
derrota e três empates. O ata-
que fez 25 gols e teve ain-
da o artilheiro da competi-
ção, Marcos Paulo, com oito
gols.

Guaraense é campeão brasiliense

3JORNAL DO GUARÁ 5                                         8  a 14  de  dezembro de 2012



JORNAL DO GUARÁ 7

Agnelo vai tentar
reverter impopularidade
Governador precisa resolver dificuldades da base antes

                                                  8 a 14  dezembro de 2012

PSB deixa base
local atirando

Nesta segunda-feira
(10 de dezembro), o sena-
dor Rodrigo Rollemberg
(PSB-DF) leu em Plenário a
nota em que seu partido
apresentou as razões para
deixar a base de apoio ao
governador do Distrito Fe-
deral, Agnelo Queiroz (PT).
O partido considera que
Agnelo se afastou das pro-
postas de campanha, não
dialoga com aliados histó-
ricos e fez alianças "indis-
criminadas" com políticos
de "práticas atrasadas".

 A decisão foi tomada em
reunião no último sábado (8
de dezembro), em plenária
regional do partido, com
241 votos a favor da saída e

omo está sendo  am-
plamente divulga-

Buarque (PDT-DF) cumprimentou
o PSB pela iniciativa, lamentando
que todo o esforço e dedicação dos
aliados para eleger o governador
Agnelo tenha sido "em vão". Ele
acrescentou que até agora tudo o
que a administração do GDF tem
para mostrar é a construção de um
estádio de futebol, em detrimento
de investimentos em educação,
como a abertura de novas creches.

IndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependência
 O senador Rodrigo Rollemberg

concluiu o pronunciamento decla-
rando a independência do PSB, com
a entrega de cargos, e a necessida-
de de uma reflexão em busca de
alternativas para a cidade, sinali-
zando a articulação com outros par-
tidos de uma possível oposição ao
governo. "Foi o governador Agnelo
que se afastou dos compromissos
assumidos com a população do Dis-
trito Federal e com todos os parti-
dos que formaram a coligação", dis-
se.

43 contra. Rollemberg classificou a
administração de Agnelo como
"ineficiente" e destacou o agrava-
mento dos problemas nas áreas de
saúde e segurança nos últimos dois
anos. Ele também apontou a "inca-
pacidade" do GDF em gerir as áreas
de transporte, meio ambiente e ci-
ência e tecnologia, além da falta de
investimentos na região do Entor-
no.

 Segundo Rollemberg, foram ig-
norados os ideais da coligação Novo
Caminho, que uniu partidos de es-
querda para a transformação de Bra-
sília em um "exemplo de transpa-
rência, técnicas de gestão e desen-
volvimento regional" para o país. "O
PSB tinha a expectativa de que par-
ticiparia efetivamente das decisões
de governo, mas viu seus quadros
serem marginalizados do poder, as-
sim como o que ocorreu com o PDT,
em favor dos que consideramos ad-
versários políticos de nosso progra-
ma", argumentou.

Em aparte, o senador Cristovam

Wilson Silvestre, jornal Opção

do, Agnelo amarga
70,3% de desaprova-
ção,  maior índice re-
gistrado desde maio de
2011, quando o O&P
começou avaliar a po-
pularidade do gover-
nador. Estes números
assustaram muita gen-
te, mas não causaram
arrepios na base gover-
nista. O núcleo que de-
fende a tese de reelei-
ção acredita que a
maré negativa pode
mudar a partir do pró-
ximo ano, quando ha-
verá uma “avalanche
de obras que vão mudar essa
decepção do brasiliense”,
comenta uma fonte petista.

De fato, o que se ouve so-
bre a gestão do PT é que
“tem política demais e ges-
tão de menos”. As decisões
acabam sendo diluídas num
emaranhado de interesses
clientelistas sem levar em
conta os interesses da popu-
lação. Os grupos que ainda
rezam na velha cartilha ide-
ológica, terminam por tu-
multuar a gestão de Agnelo.
Não tem um cantinho na
máquina pública do DF que
não esteja sob o olhar dos
“cumpanhêros”.

Como se trata de uma pri-
meira pesquisa em que po-

tenciais adversários, como o
senador Rodrigo Rollemberg
(PSB), Alberto Fraga (DEM),
Luiz Pitiman (PMDB?), Toni-
nho do PSOL, Valmir Campe-
lo e Eliana Pedrosa (PSD) es-
tão martelando seus nomes há
algum tempo, o PT não per-
deu a calma. Na avaliação de
lideranças sensatas, “trata-se
um levantamento preliminar
que não reflete o futuro e sim,
o momento”. De fato pesqui-
sas como esta virão às pencas
e servirão para nortear erros
e acertos dos pretendentes ao
Buriti.

O lance ousado, peitando
as pretensões do aliado Cabo
Patrício em  aprovar a emen-
da regimental para disputar

a reeleição, dá uma pista de
como o governador quer ter
o controle político da base
aliada. Patrício, mesmo sen-
do petista, não inspira tanta
confiança ao ponto de ter
merecido a intervenção de
Agnelo para aprovar a
emenda da reeleição.

Refém, nãoRefém, nãoRefém, nãoRefém, nãoRefém, não
O governador não quer

ficar refém da Câmara Le-
gislativa em ano eleitoral,
principalmente de um com-
panheiro de partido, por isso
optou por uma chapa mais
alinhada com o governo. Fei-
to isso, pegou as malas e via-
jou devendo voltar só quan-
do o novo presidente da Câ-

mara Legislativa for escolhido.
Como médico humanista, le-
vou na bagagem um caderno
de receitas para escolher qual
o me-lhor remédio para amo-
lecer corações e mentes do
brasiliense.

Talvez após suas férias, Ag-
nelo realmente dê um basta
nesta Torre de Babel ideológi-
ca e comece de fato a mostrar
serviço. Caso contrário, mes-
mo mudando seu marketing
político, dificilmente vai sair
da lanterna na disputa de
2014. “Quando retornar de
viagem, Agnelo vai formatar
seu plano estratégico para, a
partir de 2013, reverter os
números negativos de seu gover-
no”, conta uma fonte petista.

Agnelo vai apostar no controle da
base aliada para pacificar governo

Rollemberg classifica o Governo
Agnelo como ineficiente e confuso
e preferiu sair

Ministério da Educação divul-
gou no último dia 6 de dezem-

Projeção bom de tudo
Rede é bem avaliada pelo MEC em todas as unidades

CCCCC

OOOOO
bro  o aguardado resultado dos in-
dicadores de qualidade da educa-
ção  superior  relativos a 2011 para
instituições de todo o país. Os nú-
meros comprovam que as Faculda-
des Projeção atingiram  índices sa-
tisfatórios em todas as suas unida-
des. As Faculdades Projeção de Ta-
guatinga, Ceilândia, Guará e So-
bradinho têm agora, todas, o  IGC
(Índice  Geral de Cursos)  com con-
ceito 3, numa escala que vai de 1 a
5.

O índice  3 dá  a todas as unida-
des autonomia para solicitação de
abertura de novos cursos. A nota
também  dispensa  as Faculdades
Projeção de receberem  “in loco”
comissões do MEC para fins de re-
credenciamento ou renovação de
reconhecimento, o que ocorrerá, a
partir de agora, de forma automá-
tica desde que o  patamar seja man-
tido. Em outro importante indica-
dor, o CPC (Conceito Preliminar de
Curso), as Faculdades Projeção tam-
bém alcançaram resultados ex-
pressivos. Dos 11 cursos avaliados,
8 receberam  conceito próximo do

máximo (4), numa escala que tam-
bém vai de 1 a 5.

Para a diretora geral das uni-
dades educacionais, professora
Catarina Fontoura, trata-se de uma
data histórica para o Grupo  Proje-
ção. “Estamos virando uma página
importantíssima em nossa  história
de busca  intransigente  pela qua-
lidade do ensino superior.  É um
momento, sobretudo,  que mostra o
acerto na adoção de  rigorosas po-
líticas de gestão da educação cons-
truídas com o esforço elogiável de
colaboradores, professores, gesto-
res e lideranças do Grupo Projeção.
É uma conquista de todos nós que
oferecemos, orgulhosos e com a sen-
sação do dever cumprido, a todos
os acadêmicos que confiam em nos-
sa proposta de ensino”, declarou a
diretora.

O diretor acadêmico da Educa-
ção Superior, professor José Sérgio
de Jesus, completou as palavras da
professora Catarina. “Momentos es-
peciais merecem, ato contínuo, re-
flexões especiais. O Grupo Proje-
ção,  no ano em que completa 35
anos de atividade no Distrito Fede-

ral, alcança o reconhecimento ofi-
cial de que em todos as regiões ge-
ográficas da capital do país onde
se faz presente, pratica uma mes-
ma e sólida política de ensino su-
perior. A qualidade do  ensino   Pro-
jeção é, para o bem de todos os nos-
sos  milhares de alunos, estejam eles
em Taguatinga, Ceilândia, Guará
ou Sobradinho, exatamente a mes-
ma. Trata-se, de fato, de uma con-
quista histórica.  É a vitória da es-

A  divulgação, na quinta-feira, 6 de dezembro, dos Indicadores de Qualidade da
Educação Superior  2011 pelo Ministério da Educação, representa uma conquista de
todo o universo humano que escreve, diariamente, a história do Grupo Projeção por
meio do trabalho, da dedicação, da pesquisa,  do conhecimento, da liderança e do
estudo.Atingimos, com mérito, conceitos que definitivamente confirmam nossa auto-
nomia, corroboram nossa qualidade e evidenciam que o rigor de nossa gestão educaci-
onal utiliza a bússola correta. A maioria dos cursos avaliados alcançou conceito 4,
próximo do máximo na escala do MEC.  Todas as nossas unidades de educação superior,
igualmente bem avaliadas,  atingiram o nível 3 no  IGC (Índice Geral de Cursos), o que
nos confere  a autonomia institucional desejada. São resultados que confirmam os
preceitos que norteiam o trabalho desenvolvido, diariamente, em todo o Grupo Proje-
ção: respeito, seriedade, credibilidade e profissionalismo. O Projeção é para sempre.

Oswaldo Saenger
Presidente do Grupo Projeção

tandardização da excelência”,
afirmou.  O presidente do Grupo

Projeção, Oswaldo Saenger,  divul-
gou nota oficial sobre o assunto.

Respeito, seriedade, credibildade e profissionalismo

Todas as unidades da rede
Projeção foram bem avaliadas

Oswaldo Saenger:
conquista é
resultado da
dedicação de todos
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Pesquisa opinativa

                                          8 a 14 de dezembro de 2012

Ganhou na Justiça

     O PSB se desligou da base do governo Agnelo Queiroz, depois
da pesquisa que apresentou Rodrigo Rollemberg em primeiro
lugar em todos os cenários para governador em 2014. O mais
interessante de tudo é que o Secretário de Agricultura, Lúcio
Taveira Valadão, o diretorPresidente da CEASA Wilder Santos
entre outros preferiram se desfiliar do partido do que entregar
os cargos. Onde estão a ideologia e a fidelidade partidárias? Só
na hora de ocupar cargos é que elas aparecem.

  O deputado Chico Vigilante (PT) solidarizou-se com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante pronunciamento
na sessão ordinária da quarta-feira. O deputado classificou de
“irresponsável” a atitude dos partidos de oposição que estariam
amplificando a declaração de “um condenado da Justiça” para
atacar Lula. O deputado Agaciel Maia (PTC) destacou que
outros países valorizam suas lideranças e as pessoas que “deram
certo”, como o ex-presidente Lula. É fácil. Peça à justiça
verificar quem está certo.

   Uma pesquisa opinativa realizada pelo Instituto O&P Brasil
sobre a preferência por deputados distritais coloca a Eliana Pedrosa
(PSD) em primeiro lugar com 15,4%.Os distritais Chico Leite,
com 12,4%, Chico Vigilante, com 5,5% e Arlete Sampaio com
5,1%, todos do PT, vêm em seguida. Em quinto lugar está a estreante
Liliane Roriz, do PSD, com 4% da preferência da população. Com
essas colocações, o PT e o PSD podem chegar mais forte em 2014,
pelo menos na área legislativa. No executivo, a população até
aceita o PT no governo (15,5%), desde que seja outro nome que
não o de Agnelo Queiroz.

Perguntar não ofende

- Por que Marcos Valério está abrindo a boca só depois de
condenado? Não acreditava na justiça?

- Qual a garganta mais profunda, a do Cachoeira ou a do Marcos
Valério?

- Com tantos candidatos, quem vai ser o presidente da CLDF?

- Além da presidência da CLDF, também estão negociando a vaga
no TCDF?

Partido para quê? Defesa de Lula

  O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 6 a 1, o
desligamento por justa causa do deputado distrital Cláudio
Abrantes do PPS-DF. Com essa decisão o distrital pode se filiar
a outra legenda sem que perca o mandato. Há rumores que o
parlamentar possa ingressar no PT-DF, o que segundo
especialistas, dificultaria sua reeleição.

Visita inesperada
A superintendente da Secretariado Patrimônio da União no

DF, a ex-deputada Lúcia Carvalho, andou recebendo uma
daquelas visitas inesperadas que costumam bater a porta às 6
da manhã. Quais as notícias que ela recebeu? Por que não
houve divulgação?

Sucessão na CLDF

   “É verdade que análises superficiais não ajudam a entender
um problema. Mas não é preciso muito esforço de raciocínio
político para constatar que há alguma coisa errada com um
governo do PT que se alia a Gim Argello, Cristiano Araújo,
Agaciel Maia e RaadMassouh em detrimento de Cristovam
Buarque, Rodrigo Rollemberg e José AntonioReguffe. Há
alguma coisa fora do lugar. Ou não?”. (Fonte: Blog do Hélio
Doyle).

Só queria entender

   O PMDB – leia-se Roney Nemer, o PEN – leia-se Alírio
Neto estão afinadíssimos no propósito de eleger o presidente
da CLDF. Só faltam acordar o nome do candidato e acertar
os 13votos..

  A chapa Wasny de Roure e Agaciel
Maia, é que irá disputar a eleição para
os cargos de Presidente e vice
Presidente da CLDF com as bênçãos
do governador Agnelo Queiroz. Só
que no tabuleiro da Câmara, ainda
são candidatos Roney Nemer e Dr.
Michel. Até agora alguns deputados
estão bastante insatisfeitos.

PSD
no GDF?

Frases

Com a saída do
deputado Raad
Massouh da Secretaria
de Micro e
PequenasEmpresas,
especula-se que
Agnelo oferecerá o
cargo ao ex-senador
Adelmir Santana, já
como cota do ex-
governador Rogério
Rosso, pelo apoio ao
governo. E como
ficam as três
deputadas de
oposição?  Vai ser para
motivo para saírem do
partido.

“VVVVVou falar para vou falar para vou falar para vou falar para vou falar para vocês: o PTocês: o PTocês: o PTocês: o PTocês: o PT
sabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘gargantasabe que eu sou o ‘garganta
profunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PTprofunda‘ do PT”. Carlinhos
Cachoeira

“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e“Tentaram me difamar e
aaaaaguentei as ofguentei as ofguentei as ofguentei as ofguentei as ofensas caladoensas caladoensas caladoensas caladoensas calado,,,,,
mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.mas justiça deu a resposta”.
Deputado Cláudio Abrantes

Chapa palaciana

CUIDADOS AO VIAJAR
Férias, pé na estrada. Algumas precauções evitam
dissabores que podem prejudicar seu passeio

:

 Check-listCheck-listCheck-listCheck-listCheck-list
Talvez a grande maioria das pesso-

as não faça uma checagem dos itens a
serem levados na viagem. Com um
check-list, dificilmente você esquece-
rá algo importante ou imprescindível,
como um equipamento por exemplo.
Além de um procedimento simples, tra-
rá a garantia de que não algo caia em
esquecimento.

VôoVôoVôoVôoVôo
Se você pretende viajar ao exterior

e necessita realizar um vôo nacional
até uma capital de onde partirá o vôo
internacional, procure chegar um dias
antes. Isso evitará transtornos inespe-
rados.

DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação
Esquecer documentos é coisa séria

e poderá lhe causar transtornos. Pas-
saporte e visto então, nem fala. Veja se
o Passaporte não está vencido.

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito
Empresas de cartão de crédito como

o Visa e Mastercard, possuem um sis-
tema denominado Neural, que é um
sistema dotado de alta tecnologia em
compuatação, capaz de realizar mi-
lhões de análises por segundo, das tran-
sações feitas com os cartões de crédito.
O simples fato de passar o cartão du-
rante uma compra, faz com que este

sistema faça um rápido estudo quan-
to ao seu perfil de compras com o car-
tão, verificando se a compra que está
sendo realizada, está dentro do seu
perfil. Estando fora, o sistema pode
gerar um alerta para a área de frau-
de ou bloquear o cartão.

Para evitar surpresas desagradá-
veis durante as viagens internacionais,
antes mesmo de viajar, entre em con-
tato com a empresa de cartão de cré-
dito e comunique que você estará vi-
ajando, informando o período e desti-
no. Isso diminui as possibilidades de
um bloqueio automático do seu car-
tão por motivos de segurança.

SeSeSeSeSegurgurgurgurguro Vo Vo Vo Vo Viaiaiaiaiagggggememememem
Sem dúvida nenhuma com a aqui-

sição de um seguro viagem, você pas-
sa a ter mais tranquilidade caso ocor-
ra algum acidente. No Brasil existem
diversas empresas que fornecem este
tipo de serviço. Consulte uma opera-
dora de viagens para mais informa-
ções. Na Europa, a maioria dos países
exige o seguro viagem.

BaBaBaBaBagggggaaaaagggggensensensensens
Itens proibidos - estão proibidos de

serem levados na bagagem de mãos os
seguintes itens:

Dispositivos de alarme, Frascos
com mais de 100ml (Shampoo, con-
dicionador, dentre outros.), creme

dental, pomadas, cremes e coisas do
gênero.

Havendo a necessidade de levar algo
em mãos que seja líquido ou pastoso,
contendo menos de 100ml, será ne-
cessário acondicionar o produto em
uma embalagem plástica e que não
tenha dimensões acima de 20x20cm.
Itens com mais de 100ml adquiridos
no free shop, podem ser levados na
bagagem de mãos, desde que tenha sido
adquirido dentro da zona de segurança.

Procure deixar na bagagem de mão,
medicamentos mais utilizados, como
analgésicos, para um eventual uso
durante o vôo. Colírio e spray para
humedecer as vias respiratórias, são
recomendados em vôos longos.

Jamais carregue a bagagem de um
desconhecido. As chamadas "mulas"
ou pessoas que carregam drogas de
um destino à outro, eventualmente
chegam de forma extremamente gen-
til pedindo por ajuda, para que alguém
carregue sua bagagem durante um
curto espaço de tempo, e quem ajuda
a traficante, poderá ser penalizado e
ser tratado como um, se for pego pe-
las autoridades. Resumindo, não con-
fiem em ninguém !

Identificação da baIdentificação da baIdentificação da baIdentificação da baIdentificação da bagggggaaaaagggggememememem -
Identifique suas bagagens com etique-
tas constando nome, endereço, desti-
no e vôo, o que aumentará as chances
de recuperação da bagagem, caso ela
venha à ser extraviada. Além disso,
principalmente nos Estados Unidos, se
eles desconfiam de algo no interior de
sua bagagem, ficará mais fácil saber
quem é o proprietário da mesma e irão
chamá-lo para abrir e mostrar o con-
teúdo.

BaBaBaBaBagggggaaaaagggggem Extraem Extraem Extraem Extraem Extraviadaviadaviadaviadaviada
Se sua bagafem for extraviada, pro-

É sempre bom que tudo corra bem durante uma viagem,
mas quem nunca teve algum tipo de problema ou esqueceu
algo importante a ser levado ?

A cada viagem, é aconselhável tomar alguns cuidados,
principalmente se for uma viagem internacional, pois será
difícil e mais complicado resolver os problemas estando lon-
ge de casa. Com algumas dicas básicas, você poderá ter uma
viagem mais tranquila.

cure o  responsável da
companhia aérea utiliza-
da para fazer o registro. Jamais
saia do saguão de desembarque
à procura deste setor no lado
externo e próximo ao check-in
dos aeroportos. Existem nor-
mas internacionais para isso e, segun-
do estas, caso você saia do local de re-
tirada das bagagens, automaticamente
você perde o direito quanto a exigên-
cia de análise de extravio. Além disso,
na maioria dos aeroportos, você não
conseguirá retornar a área interna
do aeroporto e certamente terá pro-
blemas.

Se você tomou ciência ao chegar
no Brasil que sua bagagem foi extra-
viada, solicite o registro da ocorrên-
cia e procure a fiscalização aduaneira
para informar o fato e mostrar o re-
gistro, para assegurar o direito de sua
cota de isenção.

A companhia aérea tem até 30 dias
para devolver a sua bagagem em sua
residência.

     Objetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantesObjetos cortantes
Por causa do terrorismo, a segu-

rança nos aeroportos aumentou mui-
to, logo, você não pode levar na baga-
gem acompanhada (de mãos), obje-
tos cortantes como tesoura, canivete,
faca de mergulho ou objetos pontia-
gudos. Apesar dos avisos, muita gente
ainda esquece desse detalhe.

TomadasTomadasTomadasTomadasTomadas
Quando viajar ao exterior, verifi-

que antes o tipo de tomada utilizada
no país de destino. Diversos países  uti-
lizam encaixes de tomada diferentes
dos modelos normalmente utilizados
no Brasil, e é difícil encontrar adap-
tadores  do sistema brasileiro à venda
no exterior. O ideal é levar um adap-

tador universal, com várias saídas di-
ferentes.

Declaração daDeclaração daDeclaração daDeclaração daDeclaração da
Receita FederalReceita FederalReceita FederalReceita FederalReceita Federal
A receita é responsável pela fisca-

lização na entrada e saída de objetos
e produtos no Brasil. Em viagens in-
ternacionais, até outubro de 2010 era
obrigatório o preenchimento de uma
declaração (DST - Declaração de Sa-
ída Temporária) onde constava os
produtos importados com os seus res-
pectivos números de série dos itens
que você estava portando na saída do
Brasil, para quando retornar, ter uma
forma de comprovante, que tais itens
não foram adquiridos nesta viagem,
não entrando assim, na cota. Após
outubro de 2010, essa declaração não
é mais expedida e todo produto que
tenha número de série e caso você
seja parado pelo pessoal da Receita Fe-
deral na alfândega, será preciso apre-
sentar a nota fiscal de compra ou a
declaração de nacionaização do pro-
duto, que significa, que quando você
chegou de uma viagem do exterior
anteriormente, você declarou o pro-
duto junto à Receita Federal do Brasil
e pagou os tributos do mesmo.

Quanto a quota, o limite conti-
nua sendo U$ 500 americanos, e o
que passar disso, você deve declarar
na Declaração de Bagagem Acompa-
nhada (DBA) e pagar o tributo im-
posto pelo governo brasileiro, que é
de 50% sob o valor que ultrapassar
os U$ 500.
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Cerco ao transporte pirata
Vans e carros de passeio percorrem as paradas de ônibus e do metrô do Guará em busca de passageiros

reportagem da edição da
semana passada do JornalJornalJornalJornalJornal

do Guarádo Guarádo Guarádo Guarádo Guará sobre o transporte
pirata na cidade afugentou
momentaneamente os motoris-
tas infratores. Até à publicação,
era fácil perceber filas de car-
ros de passeios e vans em fren-
te à estação do metrô do Gua-
rá II anunciando o serviço e
recolhendo passageiros. Após  a
reportagem, a Polícia Militar
passou a fazer rondas pela via
contorno para coibir o trans-
porte pirata, mas não tem con-
seguido muitos flagrantes, o
que era esperado. Mas, como
sempre acontece após opera-
ções de combate ao crime, os
infratores apenas aguardam a
“poeira assentar” para voltar
a praticá-lo.

A reportagem mostrou que
nas horas de pico, veículos de
passeio chegam a fazer fila em
frente à Estação Guará do me-
trô, ao lado da QE 24, à espe-
ra de passageiros, impedindo
inclusive o acesso dos ônibus
do transporte coletivo.

Durante cerca de 15 minu-
tos ao lado do posto de com-
bustível na avenida contorno,
na QE 40, o repórter do JG
contou 11 veículos do trans-

porte pirata recolhendo passa-
geiros. Em frente à estação do
metrô  a quantidade é muito
maior, principalmente no final
do expediente.

Os órgãos responsáveis
pela fiscalização prometem
intensificar as operações na
cidade. O diretor operacional
do DFTrans, Ricardo Leite,
explica que os fiscais percor-
rem todo o Distrito Federal to-
dos os dias combatendo o
transporte pirata. “Infelizmen-
te, não temos pessoal suficien-
te para estar em todos os luga-
res. As ações são focadas em
determinada região identifica-
da como de maior incidência
da pirataria”.

O diretor do DFtrans com-
plementa que apenas a fisca-
lização não vai resolver o pro-
blema da pirataria. “Precisa-
mos primeiro oferecer um
transporte coletivo confiável,
seguro e mais confortável, para
que o usuário não procure ou-
tras alternativas”.

Ele reconhece que há uma
distorção nas ofertas do trans-
porte coletivo no Guará. “Com
a criação de novos condomí-
nios na via contorno e por cau-
sa da maior quantidade de

Devagarinho o transporte pirata vai ocupando espaço, na esteira da deficiência do convencional

empresas nas quadras empre-
sariais - Setor de Oficinas, QE
40 e Polo de Moda - é nessa
região que está a maior massa
de passageiros, enquanto as li-
nhas são deficientes”, comple-
ta.

Novas linhasNovas linhasNovas linhasNovas linhasNovas linhas
De acordo com o projeto de

modernização e ampliação do
transporte coletivo que está

sendo implantado no Distrito
Federal, as novas empresas
concessionárias poderão soli-
citar o remanejamento e a cri-
ação de novas linhas, de acor-
do com a demanda. “Com o
modelo atual isso não é possí-
vel, porque engessa nossas de-
cisões”, explica Ricardo Leite.

Na licitação das novas em-
presas que vão trabalhar no
sistema, o Guará ficou na Ba-
cia 4, juntamente com Tagua-
tinga, Águas Claras e Park
Way, que terá 352 ônibus, 65
articulados e 57 microônibus.
A previsão é transportar cerca
de 51,2 milhões por ano.

Deficiência
A pirataria é alimentada

pela deficiência no atendi-
mento das linhas convencio-
nais  do transporte coletivo, que
não conseguem atender ao usu-
ário como ele gostaria. Mes-
mo sabendo dos riscos físicos
e legais que está correndo, o
passageiro acaba seduzido
pelo transporte pirata para

chegar mais cedo em casa ou
ao trabalho. E economia nem
conta, porque os piratas co-
bram praticamente o mesmo
valor  do transporte coleti-
vo.

“Eu sei que é ilegal, mas
pego o transporte pirata por-
que os ônibus às vezes demo-
ram muito e quando passam
estão muito cheios”, revela
Débora Nascimento, que esta-
va há quase dez minutos na
parada de ônibus da QE 40 à
espera do coletivo. Assim que
a reportagem do JorJorJorJorJornal donal donal donal donal do
GuaráGuaráGuaráGuaráGuará acabou de entrevistá-
la, um Gol vermelho abriu as
portas e quando o cobrador
gritou ela imediatamente em-
barcou.

“O governo é culpado da
volta do transporte pirata, por-
que não melhora o serviço de
ônibus. Embora seja contra, às
vezes recorro ao serviço por-
que preciso chegar mais cedo
em casa”, justifica Agenor
Miranda, morador da QE 36 e
usuário do Metrô.
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Programação para a me-
lhor idade
Levamos a teatro, cinema,
shows, excursões, etc.

3382.0021

 abertura da celebração
do Natal no Guará foi um

Coro Simprônico abriu o Natal do Guará
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Programação continua no final de semana, com opções para todos os gostos

AAAAA
sucesso. Na noite de terça-fei-
ra (11 de dezembro), os mo-
radores vizinhos à praça da QE
10, no Guará I, assistiram ao
espetáculo O Nascimento do
Menino Jesus, apresentado pelo
coro Sinprônico. Regido pelo
maestro Tonicesa Badu, o co-
ral do Sindicato dos Professo-
res agradou às famílias, que se
encantaram com as músicas
contando a história do nasci-
mento de Jesus.

O administrador Carlinhos
Nogueira afirma que a cele-
bração de Natal vem coroar
um ano de muito trabalho. Se-
gundo ele, as ações empreen-
didas pela Administração tem
proporcionado uma transfor-

mação no Guará e melhorado
a qualidade de vida do mora-
dor e de sua família.

A programação de Natal
prossegue no final de semana.
A Companhia de Teatro Asa's
apresenta sábado (15), às 16
horas, no Teatro do Guará, o
espetáculo Auto de Natal; ain-
da no sábado, na Igreja Assem-
bléia de Deus Ebenézer, no
Polo de Modas, às 20 horas, o
musical Imensa Graça, com
coral de 75 vozes, e regência
do maestro Eliel Vitoriano; no
domingo (16), o coral Madri-
gal, da UnB, se apresenta às
18h30, na praça Itajubá da QE
40, e às 19h50, no posto de
saúde da QE 38.

Encerrando a programação
do final de semana, o coral

Sinprônico se apresenta no
Teatro do Guará, às 20 horas,

com o espetáculo O Nasci-
mento do Menino Jesus.

Coral ao ar livre tem se
apresentado em quadras da cidade

A 3a edição da Coletânea Poética do Guará, lo-
tou o Teatro da Administração na última segunda-
feira. O livro, uma promoção da Guararte em par-
ceria com a Casa da Cultura do Guará. A festa con-
tou com os shows, de Márcia Tauil, Simone Gui-
marães e de Mambembrincantes.

Todos os convidados levaram seus exemplares
da Coletânea para casa, com os devidos autógrafos
dos poetas presentes. Na abertura do lançamento
foi mostrada a marca “Guará: Cidade Leitora”, o
projeto será lançado em janeiro do próximo ano e
pretende desenvolver ações para a promoção da
leitura e o incentivo à criação literária em todo o
Guará.

Lançamento da 3a Coletânea Poética do Guará

A festa foi
encerrada com
a apresentação
do grupo Os
Mambembri-
cantes

Grupo de poetas da Coletânea

Adilson
Cordeiro,
organizador
da Coletâ-
nea, Judson
Seraie e José
da Mata, co
cienama
voador

O coquetel
de abertura
foi animado
pelo sax de
João Meia
Boca

O gerente de
Cultura do
Guará,
Rafael
Souza, faz a
abertura  do
evento

Cantora
Mária Tauil
também deu
seu recado

Rafael souza, o ator
Carlos Anchieta,
e Nora Monteiro

A compositora
Simone Guimarães
deu uma canja

Os escritores
guaraenses Judson
Seraine e D´Paula

O administrador
Carlinhos
Nogueira e esposa
prestigiaram o
evento

Daniel
Pedro,
presidente do
Conselho de
Cultura do
Guará, e
Jirlene
Pascoal

Silas Andrade e
Ruiter Limas

Dora Duarte
declama um de seus
poemas, acompa-
nhada pelas netas

A jovem poetisa Tais
Rodrigues encantou
o público

Anad Rao
improvisou
canções ao
vio com
poemas da
coletânia

Metrô até 23h30
nos próximos
dois domingos

Horário será estendido
para atender a população nos
dois domingos que antecedem
o Natal

Para melhor atender a po-
pulação no período de com-
pras de final de ano, o Me-
trô-DF fará operação especi-
al. Nos dois próximos domin-
gos, dias 16 e 23 de dezem-
bro, o sistema funcionará até
23h30.

 Dessa forma, as estações
estarão abertas das 7h às
23h30, com tarifa a R$2.
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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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ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GUARÁ

ParkShopping

amília reunida ao redor de
uma linda mesa de café da

Conselho Tutelar do Guará
Domingo tem eleição do

FFFFF
manhã. Todos felizes, casa ar-
rumada, comida farta, crian-
ças bem cuidadas. Infelizmen-
te, essa não é a realidade de
alguns lares, como nos faz
acreditar os comerciais de
margarina. Quem dera se os
casos de abuso, maus tratos e
abandono ficassem apenas nos
contos de fada.

Muitas crianças e adoles-
centes sofrem com famílias
desestruturadas. Eles precisam
da sua ajuda. Os conselheiros
tutelares são as pessoas respon-
sáveis por fazer valer os direi-
tos desses pequenos. Os casos
de discriminação, exploração,
negligência, opressão, violên-

cia e crueldade devem ser en-
caminhados aos Conselhos Tu-
telares, que adotarão as medi-
das de proteção necessárias.

O voto não é obrigatório,
mas é importante que você
participe da escolha do con-
selheiro tutelar da sua cidade.
Será ele o responsável por pre-
venir, proteger, garantir, res-
tabelecer e fazer cessar as vi-
olações ou ameaças aos direi-
tos da criança e do adolescen-
te.

Como votar?Como votar?Como votar?Como votar?Como votar?
Para participar do proces-

so de escolha dos conselheiros
tutelares, compareça a um dos
locais de votação com docu-
mento de identidade e título de

CED 02
CED 03
CEF 10
EC 06
EC 07
EC 07

Onde votar

QE 7 - Guará I

EQ 17/19 - Guará II

QE 12 - Guará I

QE 46 - Guará II

EQ 24/26 - Guará II

QE 38 - Guará II

Elisângela Viana Freire da Silva
Eliton Braz da Silva
Fabiana Felizarda da Silva
Filipe Gonçalves de Oliveira
Iarley de Souza Silvestre
Ingrid dos Santos Chaves
Iris Dantas da Silva
Luiz Cláudio de Miranda
Maria José de Souza Silvestre
Mônica M. de Alcântara Santos
Francineide Alves couto
Nelson Silva de Jesus
Renata Gomes Costa Eleúterio
Luciana Batista dos Santos
Ralmiere de Oliveira Camargo
Ronaldo Borges Batista
Rosângela de Souza Silva Reis
Rosenda de Oliveira Camargo
Lidiana N. Ferreira de Castro
Vinicio Motta Balbino
Robson Majus Soares
Rosilene de Oliveira Morais
Suely dos Anjos Macedo
Wandir Oliveira Morais
Waterman Gama Dias

Os candidatos

eleitor. Você pode escolher até
cinco candidatos inscritos na
sua cidade.

Mas, atenção! Você só pode
votar na região administração
onde reside. A comprovação
de residência será feita por
autodeclaração, no momento
em que for solicitada a assina-
tura para identificação.

Corrida das Crianças, domingo
 Estão abertas até sexta-feira

(14 de dezembro) as inscrições
para a 1ª Corrida Guará Kids, que
será realizada no domingo (16), a
partir das 8h. Podem participar
atletas de cinco a 14 anos, que se-
rão divididos em baterias confor-
me a faixa etária. As inscrições
podem ser feitas no Ginásio do
Cave e na Wizard da QE 13, e a
taxa de participação é simbóli-

ca: 2 kg de alimento não perecí-
vel.

Um kit, composto de camiseta,
água, isotônico, barra de cereais,
frutas e medalhas, será distribuído
aos participantes, antes, durante e
depois do evento. A corrida acon-
tecerá na Av. Central do Guará II,
que será fechada entre o posto po-
licial e a delegacia, e a concentra-
ção e a largada se dará próxima ao

posto policial da QI 27. A extensão
do percurso vai depender da idade
do atleta.

A 1ª Corrida Guará Kids é uma
realização da Gerência de Espor-
tes da Administração do Guará e
do GDF, e conta com o apoio da Fe-
deração de Atletismo do DF, Wi-
zard Guará, Associação Desporti-
va do Guará II e Panificadora Pão
Dourado.
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PPPPP ara quem não vai ter férias, viajar para a
praia, fazer um cruzeiro, ir para o exte-

                 Vila Velluti

Vila Velluti

BR 060 - Brasília-Goiânia, km 24
Informações e reservas: 3262.0570
www.vilavelluti.com.br

rior, fica sempre a dúvida: onde passar o re-
veillon, o Natal ou descansar por uns dias?
Convenhamos, para o brasiliense não há
muitas opções. Uma das alternativas seria
os hotéis fazendas, mas a maioria é distante,
alguns de acesso por terra batida ou  muito
rústicos. A dica para quem busca uma inte-
ração entre a natureza, o conforto e proxi-
midade de Brasília é o novo hotel de campo
Vila  Velluti, no km 24 da BR 060 Brasília -
Goiânia. São exatos 40 quilômetros do Gua-
rá. O acesso ao hotel é de apenas dois quilô-
metros asfaltados. É o empreendimento do
genêro mais próximo do DF e aproveita o
crescimento econômico do eixo Brasília -
Goiânia.

O hotel conseguiu aliar o ar puro do cam-
po - foi construido no declive de uma pe-
quena serra, dentro de uma fazenda - com
muito conforto. As acomodações dos aparta-
mentos fogem do padrão rústico dos hotéis
fazenda.  A área de lazer é ampla e oferece
opções desde piscinas de água natural, pes-
que e solte, passeio a cavalo, de charrete até
o contato com a natureza pura e rústica.A
comida mistura a culinária da cozinha goi-
ana e mineira com a de outras regiões brasi-
leiras. São opções para um bom glutão ou
para um degustador.

SustentávelSustentávelSustentávelSustentávelSustentável
Criado dentro dos conceitos mais atuais

de sustentabilidade e acessibilidade, inves-
tindo na renovação dos recursos do cerrado
o projeto conta com variadas formas de en-
tretenimento e lazer, além de espaços desti-
nados a atender empresas e eventos sociais.
Nesta linha de cuidados com o meio ambi-
ente, o projeto conta com plantio de hortas
orgânicas que abastecem as cozinhas, res-
taurantes e lanchonetes,  além de herbário
(ervas aromáticas e terapêuticas), com  des-
taque para o viveiro de mudas nativas do
cerrado.

A parte da hospedagem dispõe de 46 uni-
dades e foi concebida e finalizada com equi-
pamentos modernos. Além das suítes con-
vencionais, todas equipadas com TV’s LCD,
ar condicionado split, frigobar, telefones
para ligações internas e externas, DVD’s,
adegas, camas king size e super king o hotel

Reveillon e descanso no melhor
hotel de campo do Centro Oeste

possui três categorias diferenciadas de cha-
lés com decoração especial, banheiras com
cromoterapia e sauna.

A área de entretenimento e lazer  foi pen-
sada e criada para atender ao público de to-
das as faixas etárias. O parque aquático  conta
com oito piscinas, três delas aquecidas, abas-
tecidas com água corrente diretamente das
nascentes da fazenda. As trilhas ecológicas
são outro diferencial do lugar, preparadas
com intuito de preservação e apreciação do
bioma do cerrado e dá acesso às nascentes
da fazenda, sendo que uma delas  está sendo
calçada em pedras e acessível  aos portado-
res de necessidades especiais.

Tanques para pesca esportiva também fa-
zem parte do complexo que, além de aten-
der aos clientes nos momentos de lazer, abas-
tecem os restaurantes e lanchonetes do lu-

gar com peixes criados de maneira orgânica
e saudável. O empreendimento conta ainda
com carro elétrico para transporte dos hós-
pedes dentro da área do hotel.

Na área esportiva, o Vila Velluti conta com
duas quadras de tênis com piso em saibro,
quadra poliesportiva de areia, campo de fu-
tebol society, duas salas de jogos, além de
playground e brinquedoteca .

As diárias, com tudo incluso, variam de
R$ 230 a R$ 500 por apartamento. No revei-
llon, são quatro pacotes, de 1 a 4 dias.

As instalações
aliam  o contato
com a natureza,
com a culinária

goiana e
brasiileira, ao
conforto dos

aposentos



alavra    rancaFalavra    rancaFPP

2 JORNAL DO GUARÁ

ALCIR DE SOUZA

CIRCULAÇÃO
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Morte de
Marçal BrasilFez o quê mesmo?

Escoteiros

Edberto sai

Marçal

Gostaria primeiramente de agradecer pela
cobertura deste Jornal, da solenidade adiada de
entrega das obras executada por pagamento de
compensação ambiental, fruto de crime ambi-
ental contra o Parque Ecológico Ezechias He-
ringer.

É fundamental informar para a comunidade
que o Parque é ecológico, e está aberto a todos os
interessados em vivência e convivência ecológi-
ca naquele fragmento do bioma Cerrado. Preci-
samos fortalecer a sua proteção e garantir os
corredores ecológicos, fundamentais para a ma-
nutenção da sua biodiversidade.

Em segundo gostaria de retificar a informa-
ção de que sou “coordenador” do 35º DF Gru-
po Escoteiro Hokma Guará - Não sou! Na ver-
dade lá fui por bom tempo Mestre do Clã ( jo-
vens de 18 a 21 anos) e Membro do Clube da
Flor de Lis (adultos colaboradores do Grupo Es-
coteiro). Eu pedi licença do GE Hokma para me
dedicar ao 24º DF Viver Aratocan na Estrutu-
ral, onde estou Mestre do Clã e Chefe da Tropa
Sênior ( jovens 15 a 17 anos).

O Grupo estava para ser fechado por falta de
Chefe e agora ele está se revitalizando e promete
ficar mais animado ainda no ano que vem, mas
a minha disposição ainda é incentivar e colabo-
rar para abertura de novos Grupos Escoteiros
aqui no Guará.

Robson MajusRobson MajusRobson MajusRobson MajusRobson Majus
Conselheiro Tutelar no Guará

Alcir, suave e de sensibilidade poética foi a
sua referência ao meu amigo Marçal. Mas
acho que ele fez tudo de propósito. Sim, de
propósito...Só para eu não lamentar pelo Nie-
meyer, ele achou de nos deixar no mesmo dia
e quase na mesma hora, se interpondo bem
na minha frente, em estatura, competência e
criatividade. Mas tenho que admitir que ele
foi original até em seu último parágrafo.

Arquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma AmaralArquiteto Hilma Amaral

É sempre uma perda para cidade, quando
um ícone social se despede do convívio de to-
dos. Poucas pessoas são capazes de desenvolver
uma cosmo visão mais ampla do que sua pró-
pria subjetividade. Deus tem seus designíos, e
neste momento chegou vez e hora do compa-
nheiro Marçal. Rogo a Deus que traga confor-
to e alento à sua família, assim como também
rogo que surja no cenário do Guará mais e
mais pessoas com o compromisso com a coleti-
vidade, com uma cosmovisão desprendida do
“EU” e apegada a ações em prol do “Nós”.

  Felicitações ao Jornal do GuaráJornal do GuaráJornal do GuaráJornal do GuaráJornal do Guará pela co-
bertura e texto “Morre Marçal Brasil”. Me
perdoe à audácia, mas em homenagem, gosta-
ria de mudar o titulo para “Marçal Brasil  –
Legado de um Guaraense Arquiteto”.

       W       W       W       W       Wendell Oliendell Oliendell Oliendell Oliendell Olivvvvveiraeiraeiraeiraeira

A Câmara Legislativa está alardeando em propaganda
paga  na imprensa inúmeros feitos que teria cumprido
em 2012. Fala em “transparência” e em ter ouvido a
população antes de tomar suas decisões.

Ora, o povo não é bobo. Esta foi talvez a pior gestão
da casa, marcada por denúncias contra deputados
distritais, aprovação de projetos bizarros e inconstitu-
cionais, subserviência ao governo, excesso de gastos,
entre outros. De positivo, muito pouco.

Um dos atingidos pela
debandada do PSB do
Governo Agnelo, determina-
da pela Executiva Regional,
é o presidente da Zonal do
partido no Guará, Edberto
Silva, que era servidor da
Administração do Guará.
Assim que o partido decidiu
deixar o governo (ver
matéria na página 7),
Edberto pediu exoneração do
cargo que ocupava no Guará.

Parece que agora a reforma do Estádio do Cave sai. A pedido do GDF, o
estádio foi retirado da relação de mando de jogos do Campeonato

Brasiliense de 2013,  pela Federação Brasiliense de Futebol.
Como o campeonato será realizado de janeiro a maio,  conclui-se que a

reforma deva começar em janeiro, a tempo de servir de centro de
treinamento para Copa das Confederações, que será realizada em junho.

Além da troca do gramado, o estádio do Cave receberá novos vestiári-
os, salas de musculação, salas administrativas, equipamentos de segu-

rança, novos alambrados, e novas cabines para a imprensa.

Reforma do Cave

Continua repercu-
tindo a morte prema-
tura do arquiteto
Marçal Assis Brasil,
ex-diretor de Obras da
Administração do
Guará durante duas
gestões, sem contar os
inúmeros cargos que
ocupou no governo.

Pela quantidade de
lamentações que
continua a se ouvir,
Marçal não tinha a
mínima ideia da
admiração que
transmitia.

Botafogo DF Cadê
a ciclovia?

Lembram do Botafogo DF, que
levava público médio de 3 mil
torcedores por jogo no Estádio do
Cave até há dois anos?
 Depois de deixar o Guará e
mudar-se para o Gama, o clube
entrou em decadência, depois
mudou-se para o Novo Gama e
agora foi suspenso pelo Tribunal
de Justiça Desportiva da Federação
Brasiliense de Futebol por suspeita
de documentação falsa e por uso
indevido da marca “Botafogo”.
Com isso, o time perdeu a vaga do
campeonato brasiliense do
próximo ano para o Bolamense.
  Quem conhece os bastidores do
ex-time guaraense sabe que a
acusação não é novidade.

Reforma
da EPGU

Única obra de iniciativa do
governo central do GDF no
Guará, a ciclovia somente
deve começar a ser construida
no início do próximo ano,
depois de ser anunciada para
o primeiro semestre de 2012.
A justificativa é que é melhor
começar as obras depois das
chuvas, ou seja, lá para março
ou abril.
Com esse adiamento, comple-
tam-se dois anos de nenhuma
obra de vulto do atual governo
no Guará.
Isso porque Agnelo e os
candidatos de esquerda
receberam cerca de 70% dos
votos guaraenses nas próxi-
mas eleições.

Fica pronta antes do Natal,
segundo promessa do governo, a
recuperação da Via Guará -
Zoológico, que está recebendo
recapeamento e nova sinalização.

Estão sendo gastos R$ 3,7
milhões na obra.

Passou
no teste
Parece que, final-
mente, acabaram as
inundações provoca-
das pelas águas das
chuvas em alguns
pontos do Guará,
principalmente na
via contorno, na
altura da QE 40.
Até agora, mesmo
com as intensas
chuvas do período,
não foram registrados
novos alagamentos.

Deverson Lettieri reune
em noite de caldos

FÁTIMA SOUZA
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Com o objetivo de promover uma confraternização de final de ano, o
ex-administrador regional do Guará, Deverson Lettieri, reuniu cerca de
200 pessoas, nesta quinta-feira, numa noite de caldos, no Clube dos
amigos (Cave). Os convidados tiveram a oportunidade conhecer o Partido
Alternativo dos Trabalhadores (PAT) e seus objetivos e princípios.

Victor Onofre, Ernesto Filho, Lettieri ,
Anapolino e João Billola

Adelson
Cardoso e
esposa,
Expedito
Alves,
Deverson
Lettieri e
Sheila

Victor Onofre, João
Bilola, Woshington
Batista e Maria
Chaves  e Deverson
Lettieri

Sionete , João Billola, Natalia

Costa (neta) Shirley Aline e Filipe

da Costa

Raimundo Formiga, Edberto Silva (presidente do PSB
Guará), deputado federal  Izalci Lucas e Lettieri

Edberto Silva(PSB) e Executiva do PAT  - Renato Alves, Expedito
Alves, Deverson Lettieri, Vitor Onofre, Davino Cavalcante, Marlene
Chagas ,Ricardo Moraes, Atais Martins e Wendell  Oliveira

Expedito Alves,
Deverson Lettieri.
Sionete eJoão Billola
, Vicente de Paulo

Maria Letícia, Neide Vaz e

Nácia Mohamed

Encontro
reuniu
amigosdo
Guará e de
todo o DF
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Cerco ao transporte pirata

Domingo temeleição do
Conselho Tutelar

Coletânea reunepoetas do Guará

Dicas do Procon para as
compras de fim de ano

Cuidados ao viajar
Cuidados ao viajar

Dicas de providências para quem

vai viajar de carro ou avião
Página 15

DFTrans, Detran e Polícia Militar prometem intensificar

fiscalização contra o transporte pirata no Guará
Página 5

Página 17

Veja quem são os candidatos, o
que faz o Conselho e os locais
de votação (Página 3).

Página 9
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