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De acordo com estudos da área técnica da
Administração do Guará, a população da cidade vai
aumentar cerca de 20% nos próximos sete anos.
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O administrador e
o Parque do GuaráTrês candidatos na Acig

QE 46 - nova
identificação

Até o dia 23 de dezembro, o CasaPark
funcionará em horário estendido.

De segunda a sábado, o CasaPark fun-
cionará das 10h às 23h.

No domingo, dia 23, o horário será es-
tendido até as 23h.

CasaPark no Natal
Horários de funcionamento

QQQQQ uem ainda não comprou seu presen-
te de final de ano ou gosta de olhar

vitrines e comprar por outros motivos,
como dar um retoques na decoração de
casa para receber os convidados, o shop-
ping CasaPark, na Região Administrativa
do Guará, terá horários especiais de funci-
onamento durante o período natalino.

Na segunda-feira, 24 de dezembro, o Casa-
Park funcionará das 10h às 16h. Nesse dia, o
Espaço Itaú de Cinema estará fechado e aber-
tura das lojas e operações de gastronomia é
facultativa.

Na terça-feira, 25 de dezembro, dia de Na-
tal, o CasaPark abrirá das 12h às 22h, com os
cinemas funcionando normalmente a partir
das 13h. O Marietta Italia Cafè e a Hambur-
gueria Marvim abrem às 16h.

Na quarta-feira, 26 de dezembro, o CasaPa-
rk funcionará de 10h as 22h,  com as lojas, os
cinemas e os cafés e restaurantes funcionan-
do normalmente.

Shopping é especializado em objetos de decoração e dispõe de bons
restaurantes e salas de cinema, além de livraria

ParkShopping

Como vai
funcionar o

   No fim de semana de Natal, alguns serviços funcio-
nam em horário reduzido no sábado (24 de dezembro)
e a maioria fecha no domingo. Confira o que abre e o
que fecha:

Saúde
Fecham os ambulatórios e postos de saúde. Emergências dos
hospitais regionais e Unidades de Pronto Atendimento (Upas)
ficam abertas.

Transporte
O Metrô funciona entre 6h e 20h no sábado (24). No domingo
(25), os trens não funcionarão. Os ônibus circulam de acordo
com a tabela de sábado com reforço nas linhas próximas ao
comércio. No dia 25, os ônibus circularão em horário reduzido.

CEB
O atendimento da Companhia Energética de Brasília (CEB)
será realizado apenas em caráter emergencial por meio do
telefone 0800 61 0196. Não haverá expediente nas agências.

Zoológico
No dia 24, o Jardim Zoológico de Brasília abre das 9h às 14h.
No dia 25, o parque funciona entre 13h e 17h.

Comércio
No dia 24, o comércio varejista deve funcionar normalmente
até as 17h. No feriado de Natal, os lojistas não devem abrir.
Nos shoppings, a maioria funciona entre 9h e 17h.

Caesb
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb) funcionará em regime de plantão e pode ser acionada
pelo número 115.

Delegacias
As delegacias funcionarão em esquema de plantão.

Restaurantes comunitários
Os 12 restaurantes comunitários do Distrito Federal estarão
fechados.

Supermercados
No sábado, os supermercados ficam abertos até as 17h. O
funcionamento posterior ao horário fica a critério dos estabe-
lecimentos. No dia 25, os supermercados estarão fechados.

Delegacias
As delegacias operam em esquema de plantão em ambos os
dias.

Detran
Os postos de atendimento ficam fechados.

Feiras
A Feira do Guará e a Feira dos Importados funcionam normal-
mente no sábado.

O QUE ABRE NO NATAL

O outro shopping da
Região do Guará, ParkSho-
pping, também terá horá-
rio especial durante o Na-
tal e o Ano Novo.

As lojas, áreas  de ali-
mentação e lazer vão fun-
cionar das 9h às 17h no dia
24. No dia 31, vão funcio-
nar das 10h às 17h.

ping

No dia 25, Natal, abrem ape-
nas as áreas de alimentação e
lazer, das 12h às 22h.

Shopping é o maior do
DF e oferece inúmeras
opções de compra e
lazer

Prezada colunista Márcia Fernadez,

A respeito da nota  em sua coluna sobre
o suposto interesse do administrador regi-
onal Carlinhos Nogueira em relação ao Par-
que do Guará, gostaria de informar que:

- É do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram) a responsabilidade pela adminis-
tração dos parques Denner, JK e Ezechias
Heringer (Parque do Guará). Apesar das
prerrogativas legais do Ibram, a Adminis-
tração em momento algum deixou de parti-
cipar de ações para preservar e recuperar
nossos parques.

O Denner é um bom exemplo. Com a per-
missão do Ibram, a Regional promoveu
ações no local e o parque está recuperado.
É hoje ponto de encontro da comunidade,
que aproveita os equipamentos lá instala-
dos. Estamos buscando, junto com o Ibram,
soluções para revitalizar o JK. Aguarda-
mos um projeto piloto do instituto ambien-
tal para que, em 2.013, iniciemos a sua re-
cuperação.

Em relação ao Parque do Guará, além de
limparmos diversas de suas áreas, foi a
Administração que coordenou as audiên-
cias públicas que definiu sobre a compen-
sação ambiental devida por uma empresa
construtora. O resultado aí está: instala-
ção de aparelhos de ginástica, parque in-
fantil, pista de caminhada, ciclovia, chu-
veiros, banheiros, quadras de areia e poli-
esportiva, recuperação de trilhas ecológi-
cas e construção de guarita, sede e posto
de polícia ambiental.

A Administração se sentiu também vito-
riosa quando a Vara do Meio Ambiente proi-
biu o parcelamento da Área 28-A. Regis-
tre-se que quem começou esse luta contra
o parcelamento foi então deputado distri-
tal e hoje secretário de Justiça, Alírio Neto.
Graças à sua articulação política a comu-
nidade comemora essa conquista. E a luta
vai continuar em 2.013 quando, de novo, a
proposta for apresentadada.

Temos convicção de nossas ações. Esta-
mos comprometidos com o Guará e nossos
parques. Somos defensores intransigentes
da cidade e do meio ambiente. Muito mais
até que dever e obrigação, é com paixão
que contribuímos para transformar o Gua-
rá em uma cidade cada vez mais agradá-
vel para se viver e morar.

É o meu compromisso e desta Adminis-
tração.

Carlos Nogueira
Administrador do Guará

A QE 46 está com nova
identificação de endereços. O
endereçamento custou cerca de R$
150 mil e é fruto de uma emenda
parlamentar da deputada distrital
Liliane Roriz (PSD), uma espécie de
“madrinha” da quadra, onde vive
sua assessora Célia Caixeta.
Aliás, a líder comunitária conse-
guiu mais recursos na Novacap
para reforma de praças e áreas
públicas da quadra, obra que
começa em janeiro.
  Quem tem padrinho...

Alírio fortalecido
  Ao contrário do que alguns
imaginam, o deputado guaraense
Alírio Neto saiu fortalecido do
episódio da eleição na Câmara
Legislativa. Alírio era um dos
líderes do bloco que defendia a
renovação no comando da casa, o
que incluiu o rodízio entre os
partidos. Ou seja, não seria a vez
do PT.  Esse bloco tinha inclusive
grandes chances de vencer  o
pleito, mesmo contra a vontade do
governador Agnelo Queiroz, que
havia indicado o deputado Wasny
de Roure (PT). Acontece que o
deputado Cristiano Araujo queria
porque queria ser o candidato do
bloco em vez de Alírio, que era o
mais forte politicamente.
Um dias antes da eleição, Agnelo
chamou Alírio e o convenceu a
desistir da ideia, o que não foi
aceito por Cristiano, que acabou
sendo demitido da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
   No final das contas, quem ficou
bem com o governador foi apenas
Alírio, que continua firme e forte
como secretário de Justiça e
Cidadania.

 Obra do Fórum
 Prevista para ficar pronta em janeiro,
a obra do Fórum do Guará, pelo
estágio atual, deve ir para final de
fevereiro ou março.

 Tapa-buraco
 A Diretoria de Obras da Administra-
ção do Guará está se virando para
conseguir tapar os buracos do asfalto,
provocados pelas chuvas. É  que a
massa asfáltica está sendo racionada
pela Novacap, que alega falta de
recursos para comprar mais do produ-
to.
   Ué, mas o GDF não anunciou na
semana um grande superávit nas
contas do ano? Cadê o dinheiro?

Museu do Piano

    Meio desacreditada nos últimos anos por falta de ações que tenham atraido
os sempresários, a Associação Comercial e Industrial do Guará pode tomar
novo rumo a partir de 2013.  Pelo menos o comando da entidade está sendo
disputada por três candidatos: o ex-administrador Deverson Lettieri (Constru-
tora Lettieri), Júlio César da Silva Melo (Mix Distribuidora de Cosméticos) e
Antonio Carlos da Silva (Frangos Bahia).
   Mas, para evitar racha e enfraquecimento da Acig, o ex-presidente Nilton
Soares negocia a formação de uma chapa única.  Até o fechamento da edição,
as negociações continuavam sem a definição de quem seria o cabeça de
chapa.
  A eleição da Acig será no próxima dia 27 de dezembro, na Rua 2 da QE 40, das
9h às 16h30.

        22 a 28 de dezembro de 2012

Neste final de semana (22 e 23), das 10h às 18h, no estacionamento do Giná-
sio do Cave, no Guará II, os moradores da cidade vão conhecer a arte da

fabricação de pianos. A oportunidade está sendo oferecida pela Administra-
ção do Guará, por meio da Casa da Cultura. Estarão expostos 14 exemplares

originais do século XIX e XX, incluindo pianos raríssimos e réplicas do século
XIX. A exposição vai acontecer em um caminhão que foi totalmente transfor-

mado em museu, dentro do Projeto Museu no Guará. Além da exposição,
haverá também nos mesmos dias, a partir das 19 horas, no palco do museu,
apresentação dos cantores Célia Porto e Leonel Laterza, do pianista Joel

Bello Soares e do maestro Renio Quintas. Entrada franca para os dois eventos.

2



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

Conselho Tutelar do Guará
Eleitos os membros do

FFFFF Os mais votados
no Guará

 oram eleitos os cinco mem-
bros tittulares e os cinco

suplentes do Conselho Tutelar
do Guará no domingo passado.
No total, foram quase 10 mil
votantes, mas o curioso é a que
a maioria dos votos foi consi-
derda nula. De acordo com o
resultado da eleição, divulga-
do pela Secretaria da Criança,
foram 3.938 votos válidos con-
tra 5.970 nulos somente no
Guará.

Avotação no Guará foi tran-
quila, mas, em  outras cinco re-
giões administrativas a eleição
para o Conselho Tutelar do Dis-
trito Federal foi marcada por
problemas nos tablets usados
como urnas eletrônicas.

De acordo com a secretaria,
o problema se deu nas tomadas
dessas cinco regiões em razão
da incompatibilidade da fiação
de energia com o equipamen-
to. A assessoria informou que a
empresa contratada para viabi-
lizar a eleição estava, por volta
de meio dia, colocando estabi-
lizadores nas tomadas das es-
colas para solucionar o proble-
ma. À tarde, os eleitores ainda

se queixavam da dificuldade de
votar.

Ainda confome a secretaria,
há um comitê formado por in-
tegrantes do Ministério Públi-
co e advogados acompanhan-
do as denúncias de problemas
na eleição.

Está valendo
Mesmo com denúncias de

irregularidades, falhas em ur-
nas eletrônicas e brigas em lo-
cais de votação, o Ministério
Público do DF optou por não
pedir o cancelamento da elei-
ção dos conselheiros tutelares.
O pleito ocorreu no último do-
mingo (16) e elegeu 165 novos
profissionais para defender os
direitos das crianças e adoles-
centes.

Segundo o MPDFT, 65 pro-
motores acompanharam a vota-
ção durante todo o dia e que
todas as denúncias de falhas
vão ser apuradas. Mas a Promo-
toria de Defesa da Infância e da
Juventude acredita que ocor-
reu dentro da normalidade.
"Para as eleições deste ano,
buscamos encontrar soluções

que superassem os problemas
mais graves ocorridos nos plei-
tos anteriores, como a falta de
publicidade e de segurança, e
a ausência de um meio de vota-
ção mais seguro e mais facilita-
do ao cidadão", explicou a pro-
motora de Justiça Luisa de
Marillac.

O GDF estima que 360 mil
pessoas participaram das elei-
ções, uma das maiores partici-
pações populares desde 1992,
a primeira eleição desse tipo.

Mais estrutura
Motivo de críticas da comu-

nidade e de conselheiros, o
Conselho Tutelar pode receber
melhor estrutura a partir de
2013, segundo promessa do
GDF. O Conselho Tutelar do
Guará por exemplo, funciona
precariamente na Casa das Pe-
dras, no meio da colônia Águas
Claras, de difícil acesso para
utiliza transporte coletivo, não
possui veículo para o atendi-
mento às reclamações e ape-
nas uma linha telefênica
para o trabalho dos cinco
conselheiros.

Alisson Marques de Oliveira ....   450

Jefersson Maiximino Pinto .......   369

Rosilene de Oliveira Morais ....    336

Maria Lúcia da Silva................     282

Wandir Oliveira Morais............    272

Ana Maria Rodrigues ..............     265

Adriana Desidério Carvalyho..     239

Armando Ferreira Abiorana .......  230

Luis Antonio Vilas.......................  227

Denizar Marques Dourado.......... 188

Robson Majus Soares ...............  171

Indinara kelen de Lima...............  155

Suely dos Santos Macedo.........  139

Cleidimar Sousa de Alencar ....... 132

elza Rodriges de Alvarenga........ 102

Josefa de Sousa Menezes ..........  95

Luiz Otávio Teixeira ..................... 83

Dênio Isaque Cardoso Leite.......... 82

Ica Guimarães S. Ferreira............  77

Waterman Gama............................ 44

A Carreta da Mulher, unia-
de móvel da Secretaria da Saú-
de para exames preventivos da
mulher, continua no Guará até
4 de janeiro, no Centro de Saú-
de nº 01, ao lado do Hospital do
Guará. Estão sendo oferecidos
exames de mamografia, eco-
grafias diversas e preventivo
ginecológico. Tudo de graça.

O atendimento ao público
feminino é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às
17h, com senhas distribuídas
no início de cada turno. Ape-
nas nos dias 24 e 31 de dezem-
bro o atendimento será até às
13h. Para a consulta é necessá-
ria a apresentação do docu-
mento de identidade e compro-
vante de residência.

        22 a 28 de dezembro de 2012

Carreta da Mulher no Guará até janeiro
A mamografia é fundamen-

tal para o diagnóstico do cân-
cer de mama. O exame detecta
a existência de alguma altera-
ção na mama da mulher, se hou-
ver. Quanto mais cedo o câncer
for descoberto, maior a chance
de um tratamento bem-sucedi-
do. A mamografia é indicada
para mulheres a partir dos 40 anos.

Para as ecografias, é neces-
sária a apresentação de um pe-
dido médico para a realização
do exame. A ecografia, ou ul-
trassom, serve para observar
em tempo real os órgãos do or-
ganismo, bem como é bastante
utilizada para acompanhar a
gestação, mostrando a forma-
ção e o sexo do bebê.

O exame preventivo gineco-

lógico, 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 mu-
lher que já teve relação sexual.

Unidade está atendendo no Centro de
Saúde nº 01, ao lado do Hospital do Guará
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Programação para a me-
lhor idade
Levamos a teatro, cinema,
shows, excursões, etc.

3382.0021

e acordo com as estatísti-
cas, cerca de 30% dos brasi-

- Suspenda temporariamente assinaturas
de jornais e revistas. Um monte de
correspondência não recolhida mostra
que não há ninguém em casa. Se puder,
peça para uma pessoa de confiança vir
recolhê-la sempre enquanto você estiver
fora.

- Reforce a fechadura das portas e
certifique-se que as janelas estão bem
travadas. Um pedaço de madeira por
dentro pode funcionar como uma trava
adicional também.

- Não deixe cópias de chave em lugares
acessíveis, como um vaso de plantas ou
perto da janela. Um bandido pode que-
brar um vidro, pegar a chave e entrar sem
precisar arrombar mais nada.

- Desligue a campainha para evitar que
algum engraçadinho fique testando se
tem alguém em casa. Se estiver desliga-
da, fica pelo menos a dúvida.

- Ao contrário do que muita gente imagina,
não é bom deixar uma luz sempre ligada.
Um observador um pouco mais atento vai
perceber que a luz não é apagada nunca
e vai ter a certeza de que a casa está
desocupada. Prefira luzes com timer ou
foto-célula, que só acendem em horas
pré-determinadas ou quando escurece.

- Não deixe cadeados do lado de fora do
portão, pois isso mostra que a casa foi
fechada por fora. Coloque trancas de boa
qualidade apenas por dentro.

- Se for deixar o carro na garagem, não
facilite: use uma trava de volante ou de
câmbio para dificultar a ação dos bandi-
dos.

- Não deixe escadas ou ferramentas à

DICAS DE SEGURANÇA

Proteja sua casa antes de viajar
DDDDD
lienses viajam  no final do ano,
o que é  um prato cheio para os
ladrões. É  a época em que eles
mais faturam, aproveitando
apenas os descuidos dos mora-
dores. Na  ânsia de viajar, mui-
tos nem se preocupam em pro-
teger sua casa e quando vol-
tam são surpreendidos com a
visita de marginais.

Se você vai viajar com a fa-
mília toda, inclusive com o ca-
chorro e a casa ficar sem nin-
guém, é importante pensar em
métodos e medidas de seguran-
ça para que as merecidas féri-
as não sejam interrompidas ou
uma surpresa desagradável es-
teja lhe esperando na volta.

Entregar a chave e pedir aju-
da para que a vizinha de confi-
ança molhe as plantas, entrar
na casa de vez enquando para
dar sinal de movimento, pode
ser uma opção de despistar os
ladrões, mas e quando essa vi-
zinha não existe ou também
saiu de férias?

Câmeras de segurança  aju-
dam a intimidar os marginais,
mas não resolvem totalmente.
São muitas as ofertas do mer-
cado, basta escolher o mais
adequado para sua residência.

Mas, existem outros cuida-
dos que ajudam e muito a pro-
teger sua casa durante a via-
gem. Veja quais são:

vista nas áreas externas. Elas
podem ser usadas para arrombar
sua casa.

- Não deixe jóias, dinheiro ou
qualquer coisa de grande valor
dentro de casa, mesmo em um
cofre. Prefira o serviço de cofre dos
bancos para isso.

- Se for se ausentar por longos períodos,
faça a casa parecer habitada: programe
TV e rádio-relógio para ligar e desligar
em certos horários, use luminárias com
foto-célula e, se você saiu de carro, peça
para um vizinho estacionar o carro na
sua garagem e limpar o jardim de vez
em quando.

- Instale um sistema de alarme. Se você
já tem um instalado, certifique-se de que
ele está funcionando corretamente e não
se esqueça de ativá-lo antes de sair.

- Se você mora em um prédio, tudo fica
mais simples. Avise o porteiro sobre
quem está ou não autorizado a entrar lá
na sua ausência. No caso de um
condomínio fechado, faça o mesmo e
peça para redobrarem as rondas de
segurança ao redor da sua casa.

- Nunca é demais lembrar: deixe a chave
da casa apenas com pessoas de
confiança. E não comente com pessoas
estranhas sobre a sua viagem. Avise
somente um vizinho ou parente próximo
e deixe um telefone para contato.

- Telefone sempre para uma pessoa de
confiança para saber como as coisas
estão.

- Antes de estacionar, dê uma ou duas
voltas no quarteirão e avalie o movimen-

to. Se notar qualquer coisa estranha,
como sinais de arrombamento ou
presença de pessoas não autorizadas,
não entre em casa.

- Se morar em edifício, combine com o
porteiro códigos ou senhas, pois quando
ele chamar pelo interfone ou bater em
sua porta, você saberá se o porteiro esta
agindo sob ameaça de alguém;

- Caso note alguma pessoa, motocicleta
ou veículo sistematicamente passando e
observando a residência ou o prédio ou
algum carro parado com pessoas em seu
interior nas imediações, procure observar
às características e telefone de imediato
para a Polícia Militar (190), que mandará
uma patrulha para o local;

Chame a polícia ainda quando você
observar
- Luzes acesas ou barulho em casa de vizinhos
que estejam viajando e não tenham avisado
qualquer coisa a respeito;
- Táxi, carro particular ou caminhão recebendo
mercadorias volumosas, com os funcionários
agindo de maneira nervosa, e sem os cuidados
necessários com os objetos a serem transpor-
tados, tais como: televisão, aparelho de som,
etc;
- Pessoas armadas ou grupos suspeitos
anotando as placas dos veículos
estacionados;

        22 a 28 de dezembro de 2012
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A ACIG (Associação Comercial do Guar) na  na pessoa do seu Presidente em
exercício  Nilton Soares Oliveira, convoca todos os associados para eleger o novo

presidente, como prevê o Estatuto no artigo 32/33,  de acordo com assembléia
realizada dia 18/12/2012 a realizar-se no dia 27/12/2012 das 9:00 horas as 16:30

horas na sede da ACIG na QE 40 Rua 02 lote 09 Loja 01  pólo de moda.

Nilton Soares Oliveira

Último censo do IBGU concluiu
que são 152 mil habitantes. Mas,
urbanista calcula 20 mil a mais

OOOOO  Censo 2010 do  IBGE  apu-
rou que a cidade do Guará

tem 142.833 habitantes. Mas,
um estudo concluído pela área
técnica da Administração do
Guará conclui que a população
local ultrapassa os 174 mil. A
metodologia do IBGE consistiu
na visita de casa em casa e pre-
enchimento de um formulário
eletrônico pelos recenseadores.
O estudo é feito por amostra-
gem. Os números divulgados
ainda mostram uma estimativa
do crescimento da cidade nos
próximos dez anos. Em 2020,
quando será realizado o novo
censo populacional, a expecta-
tiva do IBGE é que o Guará te-
nha 152.743 habitantes. Até
2016 o crescimento previsto é
de 8.803 habitantes - cerca de
mil habitantes a mais por ano
até o fim da década.

A urbanista Hilma Amaral,
Gerente de Aprovação de Pro-
jetos da Administração do Gua-
rá, analisou os números  e che-
gou a um resultado  diferente.
A urbanista fez um levantamen-
to de quantos lotes existem no
Guará e analisou o coeficiente
de aproveitamento de cada um,
o nível de restrição, ocupação
total da cidade e os lotes rema-

Edital de eleição da ACIG

nescentes. Com esses dados,
ela chegou à conclusão que em
cada casa do Guará, por exem-
plo, vivem cerca de 4,5 pesso-
as.

As áreas analisadas com-
preenderam as áreas regulari-
zadas que são o Guará I, o Gua-
rá II (incluíndo as futuras qua-
dras 48 a 58), SOF Sul, Setor de
Garagens e Concessionárias,
Setor de Múltiplas Atividades
Sul, o Lúcio Costa, a Vila Tec-
nológica e o Polo de Moda. As
áreas não regularizadas tam-
bém participarão do estudo,
que são Setor de Múltiplas Ati-
vidades Trecho 2, os setores
Bernardo Sayão, Águas Claras,
ou Guará Park, e o IAPI. Ainda
foram incluídos os projetos es-
peciais como o Setor Residen-
cial Jóquei Club, a QE 60, o Se-
tor Quaresmeira e o Centro Me-
tropolitano, esses ainda sem
projeto definitivo.

Cálculos da expansão
No Guará II existem 5.128

casas e 157 prédios. Nos Guará
I são 11.469 casas e 144 prédi-
os. No SGCV são 9 lotes mistos
e no SOF Sul 340. O Lúcio Cos-
ta tem 118 prédios e na Vila
Tecnológica 94 lotes unifamili-

ares e 12 coletivos ou mistos.
Chegando a um total de 15.944
lotes habitacionais unifamilia-
res e 420 coletivos em toda a
Região Administrativa X. Com
esses dados em mãos, Hilma
Amaral chegou ao número de
174.725 habitantes no Guará
atualmente. O número é, por-
tanto,  bem superior ao divul-
gado pelo IBGE.

Como o IBGE apenas prevê
o crescimento natural da popu-
lação, desconsiderando os lotes
a serem criados, a cidade pode
chegar aos 200 mil habitantes
antes do fim da década. Consi-
dera-se as novas quadras, da 48
a 58, as prédios em construção
no Guará II e SOF Sul e o aden-
samento populacional. As qui-
tinetes construídas em lotes
unifamiliares e comerciais
agravam o problema.

Novas áreas
 O estudo da Adminis-tra-

ção não considera os projetos

especiais ainda não definidos.
Lotes serão criados onde hoje
existem as linhas de alta ten-
são de Furnas, onde atualmen-
te existe a 4ª Delegacia de Polí-
cia, o Setor Quaresmeira (ao
lado da SQB e da EPTG) a QE 60
(de prédios residenciais e mis-
tos), e a faixa entre o Parque do
Guará e o Guará II. Apenas no
Jockey Club, com área similar
a do Setor Sudoeste, mais de 20
mil pessoas podem viver nos

próximos anos.
Segundo Hilma, a preocu-

pação “é que no Distrito Fede-
ral o preço absurdo do metro
quadrado acaba por impedir
que as classes sociais menos fa-
vorecidas tenham acesso à mo-
radia. O déficit populacional
do DF é de pelo menos 120 mil
moradias. Como o solo é muito
caro, mesmo a criação dessas
novas moradias não resolvem o
problema da falta de habitação”.
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Em 2020, população do
Guará será de 200 mil
Em 2020, população do
Guará será de 200 mil

Há ainda uma grande quantidade de novas
unidades habitacionais não ocupadas
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Oposição à esquerda

Perguntar não ofende Água Vida é campeã
de natação do DF

Rotary  doa equipamentos à creche

JOEL ALVES

Guará mais iluminado

Hora das compras

joelin@uol.com.br

 academia Água Vida  con-
quistou  pela 18º vez o tí-

Academia guaraense conquista título pela 18ª vez

AAAAA
tulo de melhor academia de na-
tação de Brasília,  durante a IV
Etapa FEN (Festival de Escolas
de Natação), realizado no sába-
do, 8 de dezembro. Ao longo da
competição, a academia guara-
ense subiu ao pódio diversas
vezes e ganhou 19 medalhas,
entre elas, ouro, prata e bronze.

Orgulhosa da filha que con-

quistou três medalhas (dois
bronzes e uma prata), Priscila
Aquino conta que Gabriela
Cardoso começou a nadar com
três anos de idade na academia
e que os professores sempre
notaram o potencial da aluna
para competições. “Depois des-
sa avaliação, passamos a inves-
tir e incentivar a natação. Acho
muito importante a visão que
eles têm em treinar os alunos

para competir. Talvez, outra
academia não notasse o poten-
cial que ela possui”, elogia.

Para o professor Ciro Soares,
a competição é importante para
que os alunos possam melho-
rar o tempo de travessia da pis-
cina. “Nosso principal objetivo
é que o aluno atravesse a pisci-
na e perca esse medo. Depois
da competição, a nossa meta é
melhorar o tempo dele”, explica.

Equipe trouxe mais um título
para o Guará. Virou rotina

No Guará, alguns heróicos líde-
res comunitários continuam traba-
lhando pela comunidade, como é o
caso do Zé Maria e a diretoria da
Associação de Moradores  da QI
09.

Neste final de ano o Guará foi
presenteado com a instalação de
dezenas de postes de energia,  ins-
talados pela CEB e que melhora-
ram sobremaneira a qualidade da
iluminação do Guará.

Desde o Lúcio Costa(Quadras 02
e 04), passando pelo Guará I (Qua-
dras 01, 03,04, 08, 08/PEC, 09, 10,
12, e 14,) e ainda pelo Guará II,
(Quadras 17/PEC, QI 27CL, 26/
PEC, 34/PEC e 38/PEC). O investi-
mento foi de cerca de R$ 500 mil, e
foram trazidos para o Guará atra-
vés da interferência direta do Se-

cretário de Justiça Alirio Neto
junto ao GDF e em parceria com
a Administração do Guará e a
CEB.

A nova iluminação traz mais
segurança para os moradores,
especialmente aqueles que ago-
ra podem caminhar e fazer seus
exercícios físicos com mais tran-
qüilidade. Há ainda outros pon-
tos que já foram instalados re-
centemente.

Fica o reconhecimento ao im-
portante serviço prestado para
a Comunidade do Guará.

 É  hora de ir às compras de fim
de ano. O GDF antecipou os paga-
mentos e desde o dia 20 de dezem-
bro está cada vez mais difícil fre-
quentar os supermercados e os
shoppings. Muita calma nessa
hora. Quem conseguiu antecipar
as compras, parabéns, mas quem
não teve esta oportunidade é pre-
ciso tomar algumas precauções im-
portantes, começando pela aten-
ção redobrada no trânsito, pois o
stress e a agitação natural desta
época pode prejudicar seu Natal.

Os engarrafamentos e estaci-
onamentos lotados são comuns
nessa época, portanto relaxe e te-
nha paciência. Uma das alterna-
tivas do guaraense é ir de Metrô
e pedir para entregarem as com-
pras em casa, alguns serviços de
delivery podem compensar de
acordo com o volume das com-
pras. Outra atenção importante
é com os preços, pois há abusos
e muita gente aumenta demais
os preços  e você pode pagar
muito por pouco, pesquise.

Natal da QI 9
Sempre em datas festivas

aquela comunidade se une e está
preparando uma bela festa  de
Natal na Praça da QI 09.

A garotada de um  a 100 anos
agradece penhoradamente.

O Rotary Club do Guará Águas
Claras, Distrito 4530 de Rotary In-
ternational, fez mais uma doação à
Creche Santo Aníbal. Foram doados
uma batedeira industrial de 12 li-
tros e um extrator de suco.

Os equipamentos foram adqui-
ridos por meio de um projeto de
Subsídio Simplificado da Fundação
Rotária.

No próximo dia 10 de janeiro,
outro projeto do Rotary Club do
Guará Águas Claras, em parceria
com a Fundação Rotária, Distrito
4530 e distritos e clubes da China,
promoverá a doação de vários equi-
pamentos de fisioterapia ao Hospi-
tal Regional do Guará.

SERVIÇO SOCIAL

Diretoria do clube entrega os
equipamentos à creche
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O governador do DF, Agnelo Queiroz
anunciou uma série de medidas que
beneficiaram os servidores do GDF, a
população de Brasília e a economia local
como a antecipação do salário de dezembro
para 56 mil servidores no próximo dia 20; a
contratação de 293 médicos efetivos para a
Saúde, e a aprovação de projetos de lei
favoráveis a várias carreiras.Os profissionais
da Saúde com dedicação exclusiva à rede
pública terão direito à Gratificação de
Atividade (GATA).
Sem dúvida isto estimulará o atendimento
médico.

O deputado Wasny de Roure
(PT) é o novo presidente e Aga-
ciel Maia (PTC), o vice. Só houve
um ajuste de última hora.A cha-
pa oficial previa que a primeira
secretaria ficaria com Washing-
ton Mesquita, único governista
entre os quatro distritais do PSD.
A escolha foi contestada pelas
companheiras de bancada de
Washington e os distritais aca-
baram escolhendo Eliana Pedro-
sa, por entender que era a indi-
cação do bloco. As demais se-
cretarias foram para Israel Ba-
tista (PEN) e Aylton Gomes (PR).

0 DF estaì entre as sete unidades da
Federação em que o PSD pretende
lançar candidatura própria a governa-
dor em 2014. Santa Catarina, onde o
governador Raimundo Colombo tentaraì
a reeleição; Bahia, com a candidatura
do atual vice-governador Otto Alencar;
Tocantins, onde existe pressão para
que a senadora Katia Abreu dispute; e
São Paulo, onde Kassab colocou
opróprio nome aÌ disposição são as
demais unidades. No Distrito Federal, a
candidatura da deputada Eliana
Pedrosa jáì estaì lançada, mas, o ex-
governador Rogerio Rosso eì uma
possibilidade.

Será que a deputada Liliane
Roriz ainda é de oposição?

- Como fica Rogério Rosso no
GDF ao lado de Filippelli?

- Como se sentiram os distritais
por ter que “engolir” a Dep. Elia-
na Pedrosa na Primeira Secreta-
ria?

- O que foi prometido ao dep.
Roney Nemer para desistir de ser
candidato á presidência da
CLDF?

O início de 2013 promete ser decisivo sobre
quem fica e quem sai do PSD-DF. As deputa-

das Eliana e Celina já mostraram que
querem garantir os seus devidos espaços
dentro do partido. Outras legendas vão

observar o que vai ocorrer internamente no
PSD-DF pois pretendem também lançar
candidatura majoritária. Aliás, esta é a

pretensão de muitos. Acredito que será um
primeiro turno muito bom.

Está se estruturando a oposição de esquerda ao
governo Agnelo. Reuniram-se os quatro partidos:
PDT, PSB, PPS e PSOL, que começam agora a elabo-
rar uma proposta alternativa de governo. Conforme
o senador Cristovam Buarque, as legendas partem
do ponto de vista de que o governo Agnelo “trans-
formou a cidade em um caos”, a tal ponto que a
administração não conta sequer com todo o apoio
do PT. “No início”, lembra Cristovam, “Agnelo tinha
a Câmara praticamente toda, mas foi perdendo os
partidos um a um”. Isso aconteceu, diz o senador,
“porque o governo deixou de ser programático para
passar a ser pragmático”.

Sem dúvida nenhuma haverá mu-
dança no PSD do DF se o partido op-
tar por se tornar base do Governo Dil-
ma e Agnelo. Fica difícil de explicar a
presença principalmente de Eliana
Pedrosa e Celina Leão no GDF. Já ima-
ginaram o governo com 100% de apoio
dos distritais? Quantas Secretarias e
Administrações Regionais seriam ain-
da criadas?

Depois da saída do PPS, PDT e PSB, mais
um partido saiu da base governista de Ag-
nelo Queiroz. O Partido Trabalhista do Brasil
comunicou por meio de nota oficial que não
fará parte da gestão petista. Ainda de acor-
do com a nota o partido manterá uma posi-
ção isenta e independente em relação ao
Palácio do Buriti.

Na certa Olair Francisco entregará a Ad-
ministração de Águas Claras.

Agnelo e
os servidores

O voto do deputado Luiz Pitiman
(PMDB-DF), transformado em decisão
final da CPI do Cachoeira, revela sua
exemplar objetividade e sua dedicação
ao trabalho. Curto e grosso, ele propôs,
que tudo seja remetido ao Ministério
Público Federal que não conseguiu reu-
nir tantos documentos, protegidos por
sigilo como a CPI.

Wasny
presidente

PSD terá
candidato

Mudanças

Pitiman na CPI
A vez do PTdoB

PSD observado
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Boa de número,
ruim de política

Fim da Gestão Patrício

CÂMARA LEGISLATIVA

hega ao fim e sem deixar saudades,
a gestão do Cabo Patrício como pre-
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Rafael Souza

O ano de 2012 foi um ano
produtivo e importante para a
área cultural do Guará. Duas
decisões dos artistas, produto-
res e gestores da área come-
çam a dar resultados surpre-
endentes. A primeira é que a
cidade precisa de equipamen-
tos públicos adequados para a
prática da arte, educadora ou
puramente estética. Um palco
é necessário a quem precisa
ser ouvido.

 Deste primeiro objetivo
surgiu a nova Casa da Cultura
e a reforma do Teatro de Are-
na. A Biblioteca Pública do
Guará não é mais um sonho
distante e agora depende ape-
nas de trabalho árduo para que
a cidade tenha uma biblioteca
de referência no país. A horta
comunitária está em reforma e
receberá uma biblioteca infan-
to-juvenil. Leitura e verdura -
ótima receita para os peque-
nos.  Uma nova Casa do Livro

A cidade que lê
está projetada (foto). Um espa-
ço para receber entidades de
incentivo, como a Câmara do
Livro do DF, parceira do proje-
to, uma biblioteca de livros di-
gitais e abrigar eventos de lan-
çamento de livros e exposições
de artes. Essas que cito são
apenas as obras voltadas às
políticas de livro e leitura. Ou-
tras, como a galeria de arte, o
centro de música, a praça da
cultura e pontos de referência
em cultura serão realizadas no
futuro próximo

A segunda decisão tomada
foi a priorização de uma área
da cultura. Ao entender me-
lhor a absorção da expressão
cultural de uma comunidade
por ela própria, percebemos
que uma área era ponto de
convergência inicial de todas
as outras. O embasamento para
toda a criação passa necessa-
riamente pelas letras. Ao trans-
portar o pensamento criativo à

ação o fazemos com palavras.
E a falta do hábito da leitura é
o principal problema que afas-
ta as pessoas da arte. Ou seja,
afasta as pessoas do conheci-
mento de sua própria realida-
de subjetiva. Por isso, escolhe-
mos as políticas de livro e lei-
tura como marco para o desen-

volvimento de nossas ativida-
des.

No primeiro dia de feverei-
ro de 2013, a Administração do
Guará, organizações não-go-
vernamentais, educadores,
mediadores e leitores se reuni-
rão em frente à sede adminis-

trativa da cidade para celebrar
o lançamento do programa
Guará: Cidade Leitora. Este é o
documento que pautará as
ações que nos levarão a um
patamar nunca antes alcança-
do por uma cidade brasileira.
Um programa apoiado princi-
palmente pelo deputado Chi-
co leite, pelo administrador
Carlos Nogueira, e de outros
parlamentares, como o distri-
tal Wellington Luiz, a federal
Érika Kokay e o senador Cristo-
vam Buarque. Outros deputa-
dos decidiram também inves-
tir no projeto em 2013, assim
como o apoio do Ministério da
Cultura e da Secretaria de Cul-
tura estão garantidos.

Cabo Patrício, gestão marcada
por ineficiência política e falta de
jogo de cinturasidente da Câmara Legislativa nos últi-

mos dois anos. Apesar de todo o esforço
que fez, o deputado não conseguiu mu-
dar a Lei Orgânica do Distrito Federal e
nem convencer o governador Agnelo
Queiroz para continuar mais dois anos
no cargo. A decisão está sendo come-
morada no meio político e pela popula-
ção, porque a gestão do cabo foi o  pior
período do legislativo, marcado por de-
núncias contra deputados distritais e
por mau uso de recursos públicos, apro-
vação de projetos esdrúxulos e incons-
titucionais e falta de jogo de cintura
político.

De positivo, apenas o balanço das
contas. De acordo com nota autoelogio-
sa divulgada pela assessoria do depu-
tado, que a partir de 2013 será substi-
tuido na presidência pelo deputado
Wasny de Roure (PT), a gestão dele  vai
permitir que a Câmara Legislativa fe-
che 2012 com despesas ajustadas. “A
performance das contas da Casa deve-
se, principalmente, a uma administra-
ção responsável, marcada pela transpa-
rência, austeridade e planejamento dos
gastos”, diz a nota.

No acumulado de outubro de 2011 a
setembro de 2012, a despesa total com
pessoal da Câmara Legislativa totalizou
R$ 207,4 milhões. Com isso, para efeito
da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), o percentual de participação em
relação à Receita Corrente Líquida
(RCL) do Distrito Federal, no mesmo pe-
ríodo, correspondeu a 1,49%, bem abai-
xo dos limites impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (máximo de 1,70%
e prudencial de 1,62%).

“Esse índice se manteve inalterado
no 2º quadrimestre de 2012 o que repre-
senta uma gestão austera”, mais um
elogio. Os dados constam de relatório

da Coordenadoria de Planejamento e
Elaboração Orçamentária da CLDF, pu-
blicado no Diário da Câmara Legislati-
va (DCL) , correspondente ao 3º quadri-
mestre de 2012.

Desgaste político
Os bons números das finanças  não

escondem, entretanto, a piora da ima-
gem da Câmara Legislativa na opinião
pública. As constantes e inúmeras bai-
xarias protagonizadas por alguns depu-
tados distritais em plenário e através da
imprensa, a falta de liderança, a com-
pleta subserviência ao governo local, a
aprovação de inúmeros projetos inúteis
e inconstitucionais foram os principais
marcos da gestão de Cabo Patrício, que
prefere ser chamado apenas de deputa-
do Patrício, como se isso fosse capaz de
mudar seu conceito entre os brasilien-
ses.

“Esperamos tanto pela autonomia
política do Distrito Federal e quando ela
veio foi da pior forma possível. A Câma-

ra Legislativa é apenas um cabide de
empregos para cerca de 2 mil pessoas e
um balcão de negócios para os deputa-
dos distritais”, dispara Antonio Carlos
de Cerqueira Leite, morador do Guará.

“Foi a pior gestão da Câmara Legis-
lativa, tanto para os moradores como
para os próprios funcionários da casa”,
avalia um deputado distrital que prefe-
re não se identificar.

Reeleição, não!
Mesmo com uma gestão ruim, Cabo

Patrício ainda lutou até o fim para ten-
tar sua reeleição à presidência, mas foi
vencido pela decisão do governador
Agnelo Queiroz, que preferiu apadri-
nhar o deputado Wasny de Roure, nome
que desperta mais confiança e serieda-
de,  para tentar melhorar a imagem da
Câmara Legislativa na opinião pública.

Relatório de presença dos deputados em
2012 revela que Patrício (PT) e Benedito Do-
mingos (PP) lideram a lista dos mais falto-
sos pelo segundo ano consecutivo. Evandro
Garla (PRB) está em terceiro lugar em au-
sências. Levantamento feito pela Diretoria
Legislativa mostra o número de faltas por
parlamentar.

Chico Leite (PT) foi o único deputado 100%
presente nas sessões deliberativas. Dr. Char-
les (PTB) e Dr. Michel (PEN) também regis-
traram uma ausência cada um, mas Dr. Char-
les, suplente, ficou menos tempo no
mandato.Os deputados entraram de férias

Patrício e Benedito, os
mais faltosos de 2012

na última quinta-feira e voltam aos traba-
lhos no dia 1° de fevereiro.

 De acordo com as regras da Câmara, não
há número limite para ausências justifica-
das. No relatório, das 30 faltas do deputado
Patrício, três se justificam por licenças par-
lamentares, publicadas no Diário da Câma-
ra Legislativa. O  parâmetro para frequência
são as assinaturas da lista de presença no
início e no final das sessões ordinárias, e que
para o fechamento da frequência, conside-
ram-se as justificativas apresentadas pelos
distritais como o previsto pelo Regimento In-
terno.
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AGORA VAI?
Governador Agnelo faz balanço
do ano e promete que governo
vai deslanchar a partir de 2013

OOOOO governador Agnelo Quei-
roz reuniu secretários, ad-

Governador prometeu  mais investimentos
em obras e no atendimento social em 2013
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ministradores regionais  e pre-
sidentes de empresas para
apresentar  a avaliação  das
principais ações realizadas
desde o início de sua gestão.
Ele destacou ainda as princi-
pais diretrizes e investimentos
para garantir a eficiência dos
serviços que serão prestados
em 2013

O governador destacou a
melhoria na eficiência dos ser-
viços públicos prestados à po-
pulação nas áreas da saúde,
inclusão social, desenvolvi-
mento urbano, sustentabilida-
de, grandes eventos, desenvol-
vimento econômico, educação,
cidadania, qualidade de vida,
participação social, gestão e
transparência, mobilidade ur-
bana e cidades.

“Eu fiz um balanço dos dois
anos iniciais e um plano de ação
para a segunda metade do go-
verno. Em 2013, vamos fazer um
investimento de R$ 3,5 bilhões,
nas áreas de transporte públi-
co, saúde, educação e segurança
pública”, afirmou o governador.

De acordo com Agnelo
Queiroz, serão construídas seis
UPAs, além de novas Clínicas
da Família e Unidades Básicas
de Saúde. Também está incluí-
da nesse investimento a cons-
trução de 116 creches em tem-
po integral, com 220 vagas
cada uma, além de reforço no

efetivo da Segurança Pública.
“Nesses dois anos, contratamos
muito na área de Saúde e va-
mos poder fazer o mesmo em
2013 na Segurança Pública,
com concurso para 1.000 poli-
ciais”, detalhou o governador.

“Temos uma perspectiva
maravilhosa. Foram dois anos
duros de recuperação e enfren-
tamentos. Agora, entraremos
na fase de entregar o que pla-
nejamos e cumprir os compro-
missos que assumimos”, com-
pletou Agnelo Queiroz.

Balanço e perspectivas
Durante o encontro, o go-

vernador fez uma palestra so-
bre as obras que serão concluí-
das em 2013 e ressaltou a vitó-
ria no avanço da licitação do
transporte coletivo. Ele refor-
çou a meta de oferecer uma fro-
ta renovada nas ruas do DF a
partir de maio do ano que vem.

O chefe do Executivo lem-
brou, ainda, o investimento re-
corde na CEB para recuperar o
sistema, que se encontrava
sucateado.“Hoje mesmo inau-
guramos a subestação do
Gama, aumentando a potência
de 34,5 Kv para 138 Kv. Isso vai
melhorar o abastecimento da-
quela região e diminuir a sobre-
carga em Taguatinga”, expli-
cou Agnelo.

Segundo ele, o GDF está in-
vestindo R$ 160 milhões em for-
necimento de energia elétrica

para dar sustentação ao Está-
dio Nacional de Brasília Mané
Garrincha e todo centro de
Brasília.  “No total, serão apli-
cado 300 milhões na recupera-
ção da CEB”, frisou o governador.

Na área da Saúde, o gover-
nador Agnelo Queiroz desta-
cou que, desde o início de 2011,
o GDF investe na construção e
reforma das unidades de saú-
de, além de programas especi-
alizados em atendimento. Um
exemplo desse modelo é a Car-
reta da Mulher, que atende as
comunidades com menos aces-
so a serviços como exames de
ultrassonografia, mamografia e
citológico. Desde março deste
ano, a Carreta já realizou mais
de 25 mil exames.

Priorizando um modelo de
gestão pública com participa-
ção social, o GDF implementou
importantes instrumentos com
o objetivo de assegurar a parti-
cipação da sociedade nas de-
cisões das políticas públicas
para o DF. Exemplos dessa ges-
tão compartilhada são o Orça-
mento Participativo e a criação
do Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico e Social do
DF (CDES-DF), o Conselhão, que
apresentou, com resultados
positivos, o balanço do primei-
ro ano de atuação.

Para 2013, será feito um gran-
de investimento em obras de am-
pliação do sistema de drena-
gem para evitar inundações
causadas por fortes chuvas nas
cidades. As obras estão sendo li-
citadas.

União de forças
Outro destaque foi a parce-

ria do GDF com o governo fede-
ral para a melhoria de diferen-
tes setores. Na Habitação, o
plano é assegurar a entrega de
100 mil moradias até o fim de
2014. A aplicação dos recursos
do PAC em vários programas
também é um dos exemplos
dessa união. “Essa relação es-
treita com o governo federal em
todas as áreas traz benefícios
para o nosso povo”, salientou
Agnelo Queiroz.

Dentro das ações conjuntas
também está a continuidade da
migração dos programas de as-
sistência social do DF para o

modelo do Programa Brasil Sem
Miséria, do governo federal.
Esse processo já está em execu-
ção e conta com a complemen-
tação do GDF para garantir a
renda mensal per capita míni-
ma de R$ 100.

Atualmente, mais de 250 mil
famílias estão inseridas no Ca-
dastro Único do programa, e
93.490 já são beneficiadas pelo
Bolsa Família. Ao todo, o gover-
no local investe mensalmente
cerca de R$ 4,2 milhões para
ampliar o auxílio.

Centro Administrativo
 Uma importante ação para

promover a descentralização
administrativa e econômica do
Plano Piloto é a conclusão do
novo Centro Administrativo, lo-
calizado em uma área de gran-
de densidade populacional. “É
uma obra que chega a aproxi-
madamente R$ 700 milhões.
Hoje nós temos muitos prédios
alugados, velhos, com desperdí-
cio grande de energia e de água.
É a grande chance da virada para
modernizar a administração púbi-
ca do DF”, expôs o governador.

        22 a 28 de dezembro de 2012

Guará II - QE 30
3381-6585

Sobradinho I - Qd. 06
3387-9230

Candangolândia - QR 5/7
3304-1561

Tag. Samdú Norte QI 08 
3354-1934

EntregA
Grátis

Ofertas válidas até 24/12/2012 ou enquanto durarem os estoques. Ofertas válidas somente para a loja do Guará.  O Supermercado Dona de Casa é uma empresa de comércio varejista e, portanto, nao vendemos no atacado. Reservamos no direito de limitar por cliente a 
quantidade de produtos anunciados. No término desta promoção os preços voltarão ao normal. As fotos deste anúncio são meramente ilustrativas e os preços expressos em Reais, salvo os erros de impressão e diagramação. 

Refrigerante
Coca-Cola

2L

cada3,99

Cerveja
Skol

269ml

cada1,19

Dona de Casa
Supermercados

Gama Leste Quadra 08 
3012-8282 ATé 40 dias

Pague em

É proibida a venda de bebidas alcoólicas a m
enores de 18 anos conform

e o Estatuto da Criança e do Adolescente

PROMOÇÃO

59,90

Whisky Johnnie Walker
Red Label 8 Anos
1L

87,90

Whisky Johnnie Walker
Black Label 12 Anos

1L

Suco 
Del Valle

1,5L

cada4,79

Espumante
Casa Valduga

750ml

cada28,90

Tequila
Sauza
750ml

cada44,90

Vinho Chileno
Santa Carolia Reservado

750ml

cada13,99

Vinho Chileno
Tarapacá Cosecha

750ml

cada15,99

Vinho do Porto
Calem Velhotes

750ml

cada35,90

Espumante
Courmayer

750ml

cada19,90

Vinho Chileno
Gato Negro Reservado

750ml

cada16,99

Vinho Italiano
 Lambrusco Cella

750ml

cada15,99

Vinho Português
Periquita Tinto

750ml

cada19,90

Vinho Português
Rapariga da Quinta

750ml

cada29,90

Vodka Francesa Ciroc
Tradicional

750ml

cada74,90

Vodka Smirnoff
Traicional

998ml

cada19,90
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AGORA VAI?
Governador Agnelo faz balanço
do ano e promete que governo
vai deslanchar a partir de 2013

OOOOO governador Agnelo Quei-
roz reuniu secretários, ad-

Governador prometeu  mais investimentos
em obras e no atendimento social em 2013
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ministradores regionais  e pre-
sidentes de empresas para
apresentar  a avaliação  das
principais ações realizadas
desde o início de sua gestão.
Ele destacou ainda as princi-
pais diretrizes e investimentos
para garantir a eficiência dos
serviços que serão prestados
em 2013

O governador destacou a
melhoria na eficiência dos ser-
viços públicos prestados à po-
pulação nas áreas da saúde,
inclusão social, desenvolvi-
mento urbano, sustentabilida-
de, grandes eventos, desenvol-
vimento econômico, educação,
cidadania, qualidade de vida,
participação social, gestão e
transparência, mobilidade ur-
bana e cidades.

“Eu fiz um balanço dos dois
anos iniciais e um plano de ação
para a segunda metade do go-
verno. Em 2013, vamos fazer um
investimento de R$ 3,5 bilhões,
nas áreas de transporte públi-
co, saúde, educação e segurança
pública”, afirmou o governador.

De acordo com Agnelo
Queiroz, serão construídas seis
UPAs, além de novas Clínicas
da Família e Unidades Básicas
de Saúde. Também está incluí-
da nesse investimento a cons-
trução de 116 creches em tem-
po integral, com 220 vagas
cada uma, além de reforço no

efetivo da Segurança Pública.
“Nesses dois anos, contratamos
muito na área de Saúde e va-
mos poder fazer o mesmo em
2013 na Segurança Pública,
com concurso para 1.000 poli-
ciais”, detalhou o governador.

“Temos uma perspectiva
maravilhosa. Foram dois anos
duros de recuperação e enfren-
tamentos. Agora, entraremos
na fase de entregar o que pla-
nejamos e cumprir os compro-
missos que assumimos”, com-
pletou Agnelo Queiroz.

Balanço e perspectivas
Durante o encontro, o go-

vernador fez uma palestra so-
bre as obras que serão concluí-
das em 2013 e ressaltou a vitó-
ria no avanço da licitação do
transporte coletivo. Ele refor-
çou a meta de oferecer uma fro-
ta renovada nas ruas do DF a
partir de maio do ano que vem.

O chefe do Executivo lem-
brou, ainda, o investimento re-
corde na CEB para recuperar o
sistema, que se encontrava
sucateado.“Hoje mesmo inau-
guramos a subestação do
Gama, aumentando a potência
de 34,5 Kv para 138 Kv. Isso vai
melhorar o abastecimento da-
quela região e diminuir a sobre-
carga em Taguatinga”, expli-
cou Agnelo.

Segundo ele, o GDF está in-
vestindo R$ 160 milhões em for-
necimento de energia elétrica

para dar sustentação ao Está-
dio Nacional de Brasília Mané
Garrincha e todo centro de
Brasília.  “No total, serão apli-
cado 300 milhões na recupera-
ção da CEB”, frisou o governador.

Na área da Saúde, o gover-
nador Agnelo Queiroz desta-
cou que, desde o início de 2011,
o GDF investe na construção e
reforma das unidades de saú-
de, além de programas especi-
alizados em atendimento. Um
exemplo desse modelo é a Car-
reta da Mulher, que atende as
comunidades com menos aces-
so a serviços como exames de
ultrassonografia, mamografia e
citológico. Desde março deste
ano, a Carreta já realizou mais
de 25 mil exames.

Priorizando um modelo de
gestão pública com participa-
ção social, o GDF implementou
importantes instrumentos com
o objetivo de assegurar a parti-
cipação da sociedade nas de-
cisões das políticas públicas
para o DF. Exemplos dessa ges-
tão compartilhada são o Orça-
mento Participativo e a criação
do Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico e Social do
DF (CDES-DF), o Conselhão, que
apresentou, com resultados
positivos, o balanço do primei-
ro ano de atuação.

Para 2013, será feito um gran-
de investimento em obras de am-
pliação do sistema de drena-
gem para evitar inundações
causadas por fortes chuvas nas
cidades. As obras estão sendo li-
citadas.

União de forças
Outro destaque foi a parce-

ria do GDF com o governo fede-
ral para a melhoria de diferen-
tes setores. Na Habitação, o
plano é assegurar a entrega de
100 mil moradias até o fim de
2014. A aplicação dos recursos
do PAC em vários programas
também é um dos exemplos
dessa união. “Essa relação es-
treita com o governo federal em
todas as áreas traz benefícios
para o nosso povo”, salientou
Agnelo Queiroz.

Dentro das ações conjuntas
também está a continuidade da
migração dos programas de as-
sistência social do DF para o

modelo do Programa Brasil Sem
Miséria, do governo federal.
Esse processo já está em execu-
ção e conta com a complemen-
tação do GDF para garantir a
renda mensal per capita míni-
ma de R$ 100.

Atualmente, mais de 250 mil
famílias estão inseridas no Ca-
dastro Único do programa, e
93.490 já são beneficiadas pelo
Bolsa Família. Ao todo, o gover-
no local investe mensalmente
cerca de R$ 4,2 milhões para
ampliar o auxílio.

Centro Administrativo
 Uma importante ação para

promover a descentralização
administrativa e econômica do
Plano Piloto é a conclusão do
novo Centro Administrativo, lo-
calizado em uma área de gran-
de densidade populacional. “É
uma obra que chega a aproxi-
madamente R$ 700 milhões.
Hoje nós temos muitos prédios
alugados, velhos, com desperdí-
cio grande de energia e de água.
É a grande chance da virada para
modernizar a administração púbi-
ca do DF”, expôs o governador.
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Boa de número,
ruim de política

Fim da Gestão Patrício

CÂMARA LEGISLATIVA

hega ao fim e sem deixar saudades,
a gestão do Cabo Patrício como pre-

        22 a 28 de dezembro de 201210 JORNAL DO GUARÁ        22 a 28 de dezembro de 2012

Rafael Souza

O ano de 2012 foi um ano
produtivo e importante para a
área cultural do Guará. Duas
decisões dos artistas, produto-
res e gestores da área come-
çam a dar resultados surpre-
endentes. A primeira é que a
cidade precisa de equipamen-
tos públicos adequados para a
prática da arte, educadora ou
puramente estética. Um palco
é necessário a quem precisa
ser ouvido.

 Deste primeiro objetivo
surgiu a nova Casa da Cultura
e a reforma do Teatro de Are-
na. A Biblioteca Pública do
Guará não é mais um sonho
distante e agora depende ape-
nas de trabalho árduo para que
a cidade tenha uma biblioteca
de referência no país. A horta
comunitária está em reforma e
receberá uma biblioteca infan-
to-juvenil. Leitura e verdura -
ótima receita para os peque-
nos.  Uma nova Casa do Livro

A cidade que lê
está projetada (foto). Um espa-
ço para receber entidades de
incentivo, como a Câmara do
Livro do DF, parceira do proje-
to, uma biblioteca de livros di-
gitais e abrigar eventos de lan-
çamento de livros e exposições
de artes. Essas que cito são
apenas as obras voltadas às
políticas de livro e leitura. Ou-
tras, como a galeria de arte, o
centro de música, a praça da
cultura e pontos de referência
em cultura serão realizadas no
futuro próximo

A segunda decisão tomada
foi a priorização de uma área
da cultura. Ao entender me-
lhor a absorção da expressão
cultural de uma comunidade
por ela própria, percebemos
que uma área era ponto de
convergência inicial de todas
as outras. O embasamento para
toda a criação passa necessa-
riamente pelas letras. Ao trans-
portar o pensamento criativo à

ação o fazemos com palavras.
E a falta do hábito da leitura é
o principal problema que afas-
ta as pessoas da arte. Ou seja,
afasta as pessoas do conheci-
mento de sua própria realida-
de subjetiva. Por isso, escolhe-
mos as políticas de livro e lei-
tura como marco para o desen-

volvimento de nossas ativida-
des.

No primeiro dia de feverei-
ro de 2013, a Administração do
Guará, organizações não-go-
vernamentais, educadores,
mediadores e leitores se reuni-
rão em frente à sede adminis-

trativa da cidade para celebrar
o lançamento do programa
Guará: Cidade Leitora. Este é o
documento que pautará as
ações que nos levarão a um
patamar nunca antes alcança-
do por uma cidade brasileira.
Um programa apoiado princi-
palmente pelo deputado Chi-
co leite, pelo administrador
Carlos Nogueira, e de outros
parlamentares, como o distri-
tal Wellington Luiz, a federal
Érika Kokay e o senador Cristo-
vam Buarque. Outros deputa-
dos decidiram também inves-
tir no projeto em 2013, assim
como o apoio do Ministério da
Cultura e da Secretaria de Cul-
tura estão garantidos.

Cabo Patrício, gestão marcada
por ineficiência política e falta de
jogo de cinturasidente da Câmara Legislativa nos últi-

mos dois anos. Apesar de todo o esforço
que fez, o deputado não conseguiu mu-
dar a Lei Orgânica do Distrito Federal e
nem convencer o governador Agnelo
Queiroz para continuar mais dois anos
no cargo. A decisão está sendo come-
morada no meio político e pela popula-
ção, porque a gestão do cabo foi o  pior
período do legislativo, marcado por de-
núncias contra deputados distritais e
por mau uso de recursos públicos, apro-
vação de projetos esdrúxulos e incons-
titucionais e falta de jogo de cintura
político.

De positivo, apenas o balanço das
contas. De acordo com nota autoelogio-
sa divulgada pela assessoria do depu-
tado, que a partir de 2013 será substi-
tuido na presidência pelo deputado
Wasny de Roure (PT), a gestão dele  vai
permitir que a Câmara Legislativa fe-
che 2012 com despesas ajustadas. “A
performance das contas da Casa deve-
se, principalmente, a uma administra-
ção responsável, marcada pela transpa-
rência, austeridade e planejamento dos
gastos”, diz a nota.

No acumulado de outubro de 2011 a
setembro de 2012, a despesa total com
pessoal da Câmara Legislativa totalizou
R$ 207,4 milhões. Com isso, para efeito
da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), o percentual de participação em
relação à Receita Corrente Líquida
(RCL) do Distrito Federal, no mesmo pe-
ríodo, correspondeu a 1,49%, bem abai-
xo dos limites impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (máximo de 1,70%
e prudencial de 1,62%).

“Esse índice se manteve inalterado
no 2º quadrimestre de 2012 o que repre-
senta uma gestão austera”, mais um
elogio. Os dados constam de relatório

da Coordenadoria de Planejamento e
Elaboração Orçamentária da CLDF, pu-
blicado no Diário da Câmara Legislati-
va (DCL) , correspondente ao 3º quadri-
mestre de 2012.

Desgaste político
Os bons números das finanças  não

escondem, entretanto, a piora da ima-
gem da Câmara Legislativa na opinião
pública. As constantes e inúmeras bai-
xarias protagonizadas por alguns depu-
tados distritais em plenário e através da
imprensa, a falta de liderança, a com-
pleta subserviência ao governo local, a
aprovação de inúmeros projetos inúteis
e inconstitucionais foram os principais
marcos da gestão de Cabo Patrício, que
prefere ser chamado apenas de deputa-
do Patrício, como se isso fosse capaz de
mudar seu conceito entre os brasilien-
ses.

“Esperamos tanto pela autonomia
política do Distrito Federal e quando ela
veio foi da pior forma possível. A Câma-

ra Legislativa é apenas um cabide de
empregos para cerca de 2 mil pessoas e
um balcão de negócios para os deputa-
dos distritais”, dispara Antonio Carlos
de Cerqueira Leite, morador do Guará.

“Foi a pior gestão da Câmara Legis-
lativa, tanto para os moradores como
para os próprios funcionários da casa”,
avalia um deputado distrital que prefe-
re não se identificar.

Reeleição, não!
Mesmo com uma gestão ruim, Cabo

Patrício ainda lutou até o fim para ten-
tar sua reeleição à presidência, mas foi
vencido pela decisão do governador
Agnelo Queiroz, que preferiu apadri-
nhar o deputado Wasny de Roure, nome
que desperta mais confiança e serieda-
de,  para tentar melhorar a imagem da
Câmara Legislativa na opinião pública.

Relatório de presença dos deputados em
2012 revela que Patrício (PT) e Benedito Do-
mingos (PP) lideram a lista dos mais falto-
sos pelo segundo ano consecutivo. Evandro
Garla (PRB) está em terceiro lugar em au-
sências. Levantamento feito pela Diretoria
Legislativa mostra o número de faltas por
parlamentar.

Chico Leite (PT) foi o único deputado 100%
presente nas sessões deliberativas. Dr. Char-
les (PTB) e Dr. Michel (PEN) também regis-
traram uma ausência cada um, mas Dr. Char-
les, suplente, ficou menos tempo no
mandato.Os deputados entraram de férias

Patrício e Benedito, os
mais faltosos de 2012

na última quinta-feira e voltam aos traba-
lhos no dia 1° de fevereiro.

 De acordo com as regras da Câmara, não
há número limite para ausências justifica-
das. No relatório, das 30 faltas do deputado
Patrício, três se justificam por licenças par-
lamentares, publicadas no Diário da Câma-
ra Legislativa. O  parâmetro para frequência
são as assinaturas da lista de presença no
início e no final das sessões ordinárias, e que
para o fechamento da frequência, conside-
ram-se as justificativas apresentadas pelos
distritais como o previsto pelo Regimento In-
terno.
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Oposição à esquerda

Perguntar não ofende Água Vida é campeã
de natação do DF

Rotary  doa equipamentos à creche

JOEL ALVES

Guará mais iluminado

Hora das compras

joelin@uol.com.br

 academia Água Vida  con-
quistou  pela 18º vez o tí-

Academia guaraense conquista título pela 18ª vez

AAAAA
tulo de melhor academia de na-
tação de Brasília,  durante a IV
Etapa FEN (Festival de Escolas
de Natação), realizado no sába-
do, 8 de dezembro. Ao longo da
competição, a academia guara-
ense subiu ao pódio diversas
vezes e ganhou 19 medalhas,
entre elas, ouro, prata e bronze.

Orgulhosa da filha que con-

quistou três medalhas (dois
bronzes e uma prata), Priscila
Aquino conta que Gabriela
Cardoso começou a nadar com
três anos de idade na academia
e que os professores sempre
notaram o potencial da aluna
para competições. “Depois des-
sa avaliação, passamos a inves-
tir e incentivar a natação. Acho
muito importante a visão que
eles têm em treinar os alunos

para competir. Talvez, outra
academia não notasse o poten-
cial que ela possui”, elogia.

Para o professor Ciro Soares,
a competição é importante para
que os alunos possam melho-
rar o tempo de travessia da pis-
cina. “Nosso principal objetivo
é que o aluno atravesse a pisci-
na e perca esse medo. Depois
da competição, a nossa meta é
melhorar o tempo dele”, explica.

Equipe trouxe mais um título
para o Guará. Virou rotina

No Guará, alguns heróicos líde-
res comunitários continuam traba-
lhando pela comunidade, como é o
caso do Zé Maria e a diretoria da
Associação de Moradores  da QI
09.

Neste final de ano o Guará foi
presenteado com a instalação de
dezenas de postes de energia,  ins-
talados pela CEB e que melhora-
ram sobremaneira a qualidade da
iluminação do Guará.

Desde o Lúcio Costa(Quadras 02
e 04), passando pelo Guará I (Qua-
dras 01, 03,04, 08, 08/PEC, 09, 10,
12, e 14,) e ainda pelo Guará II,
(Quadras 17/PEC, QI 27CL, 26/
PEC, 34/PEC e 38/PEC). O investi-
mento foi de cerca de R$ 500 mil, e
foram trazidos para o Guará atra-
vés da interferência direta do Se-

cretário de Justiça Alirio Neto
junto ao GDF e em parceria com
a Administração do Guará e a
CEB.

A nova iluminação traz mais
segurança para os moradores,
especialmente aqueles que ago-
ra podem caminhar e fazer seus
exercícios físicos com mais tran-
qüilidade. Há ainda outros pon-
tos que já foram instalados re-
centemente.

Fica o reconhecimento ao im-
portante serviço prestado para
a Comunidade do Guará.

 É  hora de ir às compras de fim
de ano. O GDF antecipou os paga-
mentos e desde o dia 20 de dezem-
bro está cada vez mais difícil fre-
quentar os supermercados e os
shoppings. Muita calma nessa
hora. Quem conseguiu antecipar
as compras, parabéns, mas quem
não teve esta oportunidade é pre-
ciso tomar algumas precauções im-
portantes, começando pela aten-
ção redobrada no trânsito, pois o
stress e a agitação natural desta
época pode prejudicar seu Natal.

Os engarrafamentos e estaci-
onamentos lotados são comuns
nessa época, portanto relaxe e te-
nha paciência. Uma das alterna-
tivas do guaraense é ir de Metrô
e pedir para entregarem as com-
pras em casa, alguns serviços de
delivery podem compensar de
acordo com o volume das com-
pras. Outra atenção importante
é com os preços, pois há abusos
e muita gente aumenta demais
os preços  e você pode pagar
muito por pouco, pesquise.

Natal da QI 9
Sempre em datas festivas

aquela comunidade se une e está
preparando uma bela festa  de
Natal na Praça da QI 09.

A garotada de um  a 100 anos
agradece penhoradamente.

O Rotary Club do Guará Águas
Claras, Distrito 4530 de Rotary In-
ternational, fez mais uma doação à
Creche Santo Aníbal. Foram doados
uma batedeira industrial de 12 li-
tros e um extrator de suco.

Os equipamentos foram adqui-
ridos por meio de um projeto de
Subsídio Simplificado da Fundação
Rotária.

No próximo dia 10 de janeiro,
outro projeto do Rotary Club do
Guará Águas Claras, em parceria
com a Fundação Rotária, Distrito
4530 e distritos e clubes da China,
promoverá a doação de vários equi-
pamentos de fisioterapia ao Hospi-
tal Regional do Guará.

SERVIÇO SOCIAL

Diretoria do clube entrega os
equipamentos à creche

        22 a 28 de dezembro de 2012        22 a 28 de dezembro de 2012

O governador do DF, Agnelo Queiroz
anunciou uma série de medidas que
beneficiaram os servidores do GDF, a
população de Brasília e a economia local
como a antecipação do salário de dezembro
para 56 mil servidores no próximo dia 20; a
contratação de 293 médicos efetivos para a
Saúde, e a aprovação de projetos de lei
favoráveis a várias carreiras.Os profissionais
da Saúde com dedicação exclusiva à rede
pública terão direito à Gratificação de
Atividade (GATA).
Sem dúvida isto estimulará o atendimento
médico.

O deputado Wasny de Roure
(PT) é o novo presidente e Aga-
ciel Maia (PTC), o vice. Só houve
um ajuste de última hora.A cha-
pa oficial previa que a primeira
secretaria ficaria com Washing-
ton Mesquita, único governista
entre os quatro distritais do PSD.
A escolha foi contestada pelas
companheiras de bancada de
Washington e os distritais aca-
baram escolhendo Eliana Pedro-
sa, por entender que era a indi-
cação do bloco. As demais se-
cretarias foram para Israel Ba-
tista (PEN) e Aylton Gomes (PR).

0 DF estaì entre as sete unidades da
Federação em que o PSD pretende
lançar candidatura própria a governa-
dor em 2014. Santa Catarina, onde o
governador Raimundo Colombo tentaraì
a reeleição; Bahia, com a candidatura
do atual vice-governador Otto Alencar;
Tocantins, onde existe pressão para
que a senadora Katia Abreu dispute; e
São Paulo, onde Kassab colocou
opróprio nome aÌ disposição são as
demais unidades. No Distrito Federal, a
candidatura da deputada Eliana
Pedrosa jáì estaì lançada, mas, o ex-
governador Rogerio Rosso eì uma
possibilidade.

Será que a deputada Liliane
Roriz ainda é de oposição?

- Como fica Rogério Rosso no
GDF ao lado de Filippelli?

- Como se sentiram os distritais
por ter que “engolir” a Dep. Elia-
na Pedrosa na Primeira Secreta-
ria?

- O que foi prometido ao dep.
Roney Nemer para desistir de ser
candidato á presidência da
CLDF?

O início de 2013 promete ser decisivo sobre
quem fica e quem sai do PSD-DF. As deputa-

das Eliana e Celina já mostraram que
querem garantir os seus devidos espaços
dentro do partido. Outras legendas vão

observar o que vai ocorrer internamente no
PSD-DF pois pretendem também lançar
candidatura majoritária. Aliás, esta é a

pretensão de muitos. Acredito que será um
primeiro turno muito bom.

Está se estruturando a oposição de esquerda ao
governo Agnelo. Reuniram-se os quatro partidos:
PDT, PSB, PPS e PSOL, que começam agora a elabo-
rar uma proposta alternativa de governo. Conforme
o senador Cristovam Buarque, as legendas partem
do ponto de vista de que o governo Agnelo “trans-
formou a cidade em um caos”, a tal ponto que a
administração não conta sequer com todo o apoio
do PT. “No início”, lembra Cristovam, “Agnelo tinha
a Câmara praticamente toda, mas foi perdendo os
partidos um a um”. Isso aconteceu, diz o senador,
“porque o governo deixou de ser programático para
passar a ser pragmático”.

Sem dúvida nenhuma haverá mu-
dança no PSD do DF se o partido op-
tar por se tornar base do Governo Dil-
ma e Agnelo. Fica difícil de explicar a
presença principalmente de Eliana
Pedrosa e Celina Leão no GDF. Já ima-
ginaram o governo com 100% de apoio
dos distritais? Quantas Secretarias e
Administrações Regionais seriam ain-
da criadas?

Depois da saída do PPS, PDT e PSB, mais
um partido saiu da base governista de Ag-
nelo Queiroz. O Partido Trabalhista do Brasil
comunicou por meio de nota oficial que não
fará parte da gestão petista. Ainda de acor-
do com a nota o partido manterá uma posi-
ção isenta e independente em relação ao
Palácio do Buriti.

Na certa Olair Francisco entregará a Ad-
ministração de Águas Claras.

Agnelo e
os servidores

O voto do deputado Luiz Pitiman
(PMDB-DF), transformado em decisão
final da CPI do Cachoeira, revela sua
exemplar objetividade e sua dedicação
ao trabalho. Curto e grosso, ele propôs,
que tudo seja remetido ao Ministério
Público Federal que não conseguiu reu-
nir tantos documentos, protegidos por
sigilo como a CPI.

Wasny
presidente

PSD terá
candidato

Mudanças

Pitiman na CPI
A vez do PTdoB

PSD observado
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A ACIG (Associação Comercial do Guar) na  na pessoa do seu Presidente em
exercício  Nilton Soares Oliveira, convoca todos os associados para eleger o novo

presidente, como prevê o Estatuto no artigo 32/33,  de acordo com assembléia
realizada dia 18/12/2012 a realizar-se no dia 27/12/2012 das 9:00 horas as 16:30

horas na sede da ACIG na QE 40 Rua 02 lote 09 Loja 01  pólo de moda.

Nilton Soares Oliveira

Último censo do IBGU concluiu
que são 152 mil habitantes. Mas,
urbanista calcula 20 mil a mais

OOOOO  Censo 2010 do  IBGE  apu-
rou que a cidade do Guará

tem 142.833 habitantes. Mas,
um estudo concluído pela área
técnica da Administração do
Guará conclui que a população
local ultrapassa os 174 mil. A
metodologia do IBGE consistiu
na visita de casa em casa e pre-
enchimento de um formulário
eletrônico pelos recenseadores.
O estudo é feito por amostra-
gem. Os números divulgados
ainda mostram uma estimativa
do crescimento da cidade nos
próximos dez anos. Em 2020,
quando será realizado o novo
censo populacional, a expecta-
tiva do IBGE é que o Guará te-
nha 152.743 habitantes. Até
2016 o crescimento previsto é
de 8.803 habitantes - cerca de
mil habitantes a mais por ano
até o fim da década.

A urbanista Hilma Amaral,
Gerente de Aprovação de Pro-
jetos da Administração do Gua-
rá, analisou os números  e che-
gou a um resultado  diferente.
A urbanista fez um levantamen-
to de quantos lotes existem no
Guará e analisou o coeficiente
de aproveitamento de cada um,
o nível de restrição, ocupação
total da cidade e os lotes rema-

Edital de eleição da ACIG

nescentes. Com esses dados,
ela chegou à conclusão que em
cada casa do Guará, por exem-
plo, vivem cerca de 4,5 pesso-
as.

As áreas analisadas com-
preenderam as áreas regulari-
zadas que são o Guará I, o Gua-
rá II (incluíndo as futuras qua-
dras 48 a 58), SOF Sul, Setor de
Garagens e Concessionárias,
Setor de Múltiplas Atividades
Sul, o Lúcio Costa, a Vila Tec-
nológica e o Polo de Moda. As
áreas não regularizadas tam-
bém participarão do estudo,
que são Setor de Múltiplas Ati-
vidades Trecho 2, os setores
Bernardo Sayão, Águas Claras,
ou Guará Park, e o IAPI. Ainda
foram incluídos os projetos es-
peciais como o Setor Residen-
cial Jóquei Club, a QE 60, o Se-
tor Quaresmeira e o Centro Me-
tropolitano, esses ainda sem
projeto definitivo.

Cálculos da expansão
No Guará II existem 5.128

casas e 157 prédios. Nos Guará
I são 11.469 casas e 144 prédi-
os. No SGCV são 9 lotes mistos
e no SOF Sul 340. O Lúcio Cos-
ta tem 118 prédios e na Vila
Tecnológica 94 lotes unifamili-

ares e 12 coletivos ou mistos.
Chegando a um total de 15.944
lotes habitacionais unifamilia-
res e 420 coletivos em toda a
Região Administrativa X. Com
esses dados em mãos, Hilma
Amaral chegou ao número de
174.725 habitantes no Guará
atualmente. O número é, por-
tanto,  bem superior ao divul-
gado pelo IBGE.

Como o IBGE apenas prevê
o crescimento natural da popu-
lação, desconsiderando os lotes
a serem criados, a cidade pode
chegar aos 200 mil habitantes
antes do fim da década. Consi-
dera-se as novas quadras, da 48
a 58, as prédios em construção
no Guará II e SOF Sul e o aden-
samento populacional. As qui-
tinetes construídas em lotes
unifamiliares e comerciais
agravam o problema.

Novas áreas
 O estudo da Adminis-tra-

ção não considera os projetos

especiais ainda não definidos.
Lotes serão criados onde hoje
existem as linhas de alta ten-
são de Furnas, onde atualmen-
te existe a 4ª Delegacia de Polí-
cia, o Setor Quaresmeira (ao
lado da SQB e da EPTG) a QE 60
(de prédios residenciais e mis-
tos), e a faixa entre o Parque do
Guará e o Guará II. Apenas no
Jockey Club, com área similar
a do Setor Sudoeste, mais de 20
mil pessoas podem viver nos

próximos anos.
Segundo Hilma, a preocu-

pação “é que no Distrito Fede-
ral o preço absurdo do metro
quadrado acaba por impedir
que as classes sociais menos fa-
vorecidas tenham acesso à mo-
radia. O déficit populacional
do DF é de pelo menos 120 mil
moradias. Como o solo é muito
caro, mesmo a criação dessas
novas moradias não resolvem o
problema da falta de habitação”.

        22 a 28 de dezembro de 2012

Em 2020, população do
Guará será de 200 mil
Em 2020, população do
Guará será de 200 mil

Há ainda uma grande quantidade de novas
unidades habitacionais não ocupadas
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Programação para a me-
lhor idade
Levamos a teatro, cinema,
shows, excursões, etc.

3382.0021

e acordo com as estatísti-
cas, cerca de 30% dos brasi-

- Suspenda temporariamente assinaturas
de jornais e revistas. Um monte de
correspondência não recolhida mostra
que não há ninguém em casa. Se puder,
peça para uma pessoa de confiança vir
recolhê-la sempre enquanto você estiver
fora.

- Reforce a fechadura das portas e
certifique-se que as janelas estão bem
travadas. Um pedaço de madeira por
dentro pode funcionar como uma trava
adicional também.

- Não deixe cópias de chave em lugares
acessíveis, como um vaso de plantas ou
perto da janela. Um bandido pode que-
brar um vidro, pegar a chave e entrar sem
precisar arrombar mais nada.

- Desligue a campainha para evitar que
algum engraçadinho fique testando se
tem alguém em casa. Se estiver desliga-
da, fica pelo menos a dúvida.

- Ao contrário do que muita gente imagina,
não é bom deixar uma luz sempre ligada.
Um observador um pouco mais atento vai
perceber que a luz não é apagada nunca
e vai ter a certeza de que a casa está
desocupada. Prefira luzes com timer ou
foto-célula, que só acendem em horas
pré-determinadas ou quando escurece.

- Não deixe cadeados do lado de fora do
portão, pois isso mostra que a casa foi
fechada por fora. Coloque trancas de boa
qualidade apenas por dentro.

- Se for deixar o carro na garagem, não
facilite: use uma trava de volante ou de
câmbio para dificultar a ação dos bandi-
dos.

- Não deixe escadas ou ferramentas à

DICAS DE SEGURANÇA

Proteja sua casa antes de viajar
DDDDD
lienses viajam  no final do ano,
o que é  um prato cheio para os
ladrões. É  a época em que eles
mais faturam, aproveitando
apenas os descuidos dos mora-
dores. Na  ânsia de viajar, mui-
tos nem se preocupam em pro-
teger sua casa e quando vol-
tam são surpreendidos com a
visita de marginais.

Se você vai viajar com a fa-
mília toda, inclusive com o ca-
chorro e a casa ficar sem nin-
guém, é importante pensar em
métodos e medidas de seguran-
ça para que as merecidas féri-
as não sejam interrompidas ou
uma surpresa desagradável es-
teja lhe esperando na volta.

Entregar a chave e pedir aju-
da para que a vizinha de confi-
ança molhe as plantas, entrar
na casa de vez enquando para
dar sinal de movimento, pode
ser uma opção de despistar os
ladrões, mas e quando essa vi-
zinha não existe ou também
saiu de férias?

Câmeras de segurança  aju-
dam a intimidar os marginais,
mas não resolvem totalmente.
São muitas as ofertas do mer-
cado, basta escolher o mais
adequado para sua residência.

Mas, existem outros cuida-
dos que ajudam e muito a pro-
teger sua casa durante a via-
gem. Veja quais são:

vista nas áreas externas. Elas
podem ser usadas para arrombar
sua casa.

- Não deixe jóias, dinheiro ou
qualquer coisa de grande valor
dentro de casa, mesmo em um
cofre. Prefira o serviço de cofre dos
bancos para isso.

- Se for se ausentar por longos períodos,
faça a casa parecer habitada: programe
TV e rádio-relógio para ligar e desligar
em certos horários, use luminárias com
foto-célula e, se você saiu de carro, peça
para um vizinho estacionar o carro na
sua garagem e limpar o jardim de vez
em quando.

- Instale um sistema de alarme. Se você
já tem um instalado, certifique-se de que
ele está funcionando corretamente e não
se esqueça de ativá-lo antes de sair.

- Se você mora em um prédio, tudo fica
mais simples. Avise o porteiro sobre
quem está ou não autorizado a entrar lá
na sua ausência. No caso de um
condomínio fechado, faça o mesmo e
peça para redobrarem as rondas de
segurança ao redor da sua casa.

- Nunca é demais lembrar: deixe a chave
da casa apenas com pessoas de
confiança. E não comente com pessoas
estranhas sobre a sua viagem. Avise
somente um vizinho ou parente próximo
e deixe um telefone para contato.

- Telefone sempre para uma pessoa de
confiança para saber como as coisas
estão.

- Antes de estacionar, dê uma ou duas
voltas no quarteirão e avalie o movimen-

to. Se notar qualquer coisa estranha,
como sinais de arrombamento ou
presença de pessoas não autorizadas,
não entre em casa.

- Se morar em edifício, combine com o
porteiro códigos ou senhas, pois quando
ele chamar pelo interfone ou bater em
sua porta, você saberá se o porteiro esta
agindo sob ameaça de alguém;

- Caso note alguma pessoa, motocicleta
ou veículo sistematicamente passando e
observando a residência ou o prédio ou
algum carro parado com pessoas em seu
interior nas imediações, procure observar
às características e telefone de imediato
para a Polícia Militar (190), que mandará
uma patrulha para o local;

Chame a polícia ainda quando você
observar
- Luzes acesas ou barulho em casa de vizinhos
que estejam viajando e não tenham avisado
qualquer coisa a respeito;
- Táxi, carro particular ou caminhão recebendo
mercadorias volumosas, com os funcionários
agindo de maneira nervosa, e sem os cuidados
necessários com os objetos a serem transpor-
tados, tais como: televisão, aparelho de som,
etc;
- Pessoas armadas ou grupos suspeitos
anotando as placas dos veículos
estacionados;

        22 a 28 de dezembro de 2012



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

Conselho Tutelar do Guará
Eleitos os membros do

FFFFF Os mais votados
no Guará

 oram eleitos os cinco mem-
bros tittulares e os cinco

suplentes do Conselho Tutelar
do Guará no domingo passado.
No total, foram quase 10 mil
votantes, mas o curioso é a que
a maioria dos votos foi consi-
derda nula. De acordo com o
resultado da eleição, divulga-
do pela Secretaria da Criança,
foram 3.938 votos válidos con-
tra 5.970 nulos somente no
Guará.

Avotação no Guará foi tran-
quila, mas, em  outras cinco re-
giões administrativas a eleição
para o Conselho Tutelar do Dis-
trito Federal foi marcada por
problemas nos tablets usados
como urnas eletrônicas.

De acordo com a secretaria,
o problema se deu nas tomadas
dessas cinco regiões em razão
da incompatibilidade da fiação
de energia com o equipamen-
to. A assessoria informou que a
empresa contratada para viabi-
lizar a eleição estava, por volta
de meio dia, colocando estabi-
lizadores nas tomadas das es-
colas para solucionar o proble-
ma. À tarde, os eleitores ainda

se queixavam da dificuldade de
votar.

Ainda confome a secretaria,
há um comitê formado por in-
tegrantes do Ministério Públi-
co e advogados acompanhan-
do as denúncias de problemas
na eleição.

Está valendo
Mesmo com denúncias de

irregularidades, falhas em ur-
nas eletrônicas e brigas em lo-
cais de votação, o Ministério
Público do DF optou por não
pedir o cancelamento da elei-
ção dos conselheiros tutelares.
O pleito ocorreu no último do-
mingo (16) e elegeu 165 novos
profissionais para defender os
direitos das crianças e adoles-
centes.

Segundo o MPDFT, 65 pro-
motores acompanharam a vota-
ção durante todo o dia e que
todas as denúncias de falhas
vão ser apuradas. Mas a Promo-
toria de Defesa da Infância e da
Juventude acredita que ocor-
reu dentro da normalidade.
"Para as eleições deste ano,
buscamos encontrar soluções

que superassem os problemas
mais graves ocorridos nos plei-
tos anteriores, como a falta de
publicidade e de segurança, e
a ausência de um meio de vota-
ção mais seguro e mais facilita-
do ao cidadão", explicou a pro-
motora de Justiça Luisa de
Marillac.

O GDF estima que 360 mil
pessoas participaram das elei-
ções, uma das maiores partici-
pações populares desde 1992,
a primeira eleição desse tipo.

Mais estrutura
Motivo de críticas da comu-

nidade e de conselheiros, o
Conselho Tutelar pode receber
melhor estrutura a partir de
2013, segundo promessa do
GDF. O Conselho Tutelar do
Guará por exemplo, funciona
precariamente na Casa das Pe-
dras, no meio da colônia Águas
Claras, de difícil acesso para
utiliza transporte coletivo, não
possui veículo para o atendi-
mento às reclamações e ape-
nas uma linha telefênica
para o trabalho dos cinco
conselheiros.

Alisson Marques de Oliveira ....   450

Jefersson Maiximino Pinto .......   369

Rosilene de Oliveira Morais ....    336

Maria Lúcia da Silva................     282

Wandir Oliveira Morais............    272

Ana Maria Rodrigues ..............     265

Adriana Desidério Carvalyho..     239

Armando Ferreira Abiorana .......  230

Luis Antonio Vilas.......................  227

Denizar Marques Dourado.......... 188

Robson Majus Soares ...............  171

Indinara kelen de Lima...............  155

Suely dos Santos Macedo.........  139

Cleidimar Sousa de Alencar ....... 132

elza Rodriges de Alvarenga........ 102

Josefa de Sousa Menezes ..........  95

Luiz Otávio Teixeira ..................... 83

Dênio Isaque Cardoso Leite.......... 82

Ica Guimarães S. Ferreira............  77

Waterman Gama............................ 44

A Carreta da Mulher, unia-
de móvel da Secretaria da Saú-
de para exames preventivos da
mulher, continua no Guará até
4 de janeiro, no Centro de Saú-
de nº 01, ao lado do Hospital do
Guará. Estão sendo oferecidos
exames de mamografia, eco-
grafias diversas e preventivo
ginecológico. Tudo de graça.

O atendimento ao público
feminino é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às
17h, com senhas distribuídas
no início de cada turno. Ape-
nas nos dias 24 e 31 de dezem-
bro o atendimento será até às
13h. Para a consulta é necessá-
ria a apresentação do docu-
mento de identidade e compro-
vante de residência.
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Carreta da Mulher no Guará até janeiro
A mamografia é fundamen-

tal para o diagnóstico do cân-
cer de mama. O exame detecta
a existência de alguma altera-
ção na mama da mulher, se hou-
ver. Quanto mais cedo o câncer
for descoberto, maior a chance
de um tratamento bem-sucedi-
do. A mamografia é indicada
para mulheres a partir dos 40 anos.

Para as ecografias, é neces-
sária a apresentação de um pe-
dido médico para a realização
do exame. A ecografia, ou ul-
trassom, serve para observar
em tempo real os órgãos do or-
ganismo, bem como é bastante
utilizada para acompanhar a
gestação, mostrando a forma-
ção e o sexo do bebê.

O exame preventivo gineco-

lógico, 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 mu-
lher que já teve relação sexual.

Unidade está atendendo no Centro de
Saúde nº 01, ao lado do Hospital do Guará
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O administrador e
o Parque do GuaráTrês candidatos na Acig

QE 46 - nova
identificação

Até o dia 23 de dezembro, o CasaPark
funcionará em horário estendido.

De segunda a sábado, o CasaPark fun-
cionará das 10h às 23h.

No domingo, dia 23, o horário será es-
tendido até as 23h.

CasaPark no Natal
Horários de funcionamento

QQQQQ uem ainda não comprou seu presen-
te de final de ano ou gosta de olhar

vitrines e comprar por outros motivos,
como dar um retoques na decoração de
casa para receber os convidados, o shop-
ping CasaPark, na Região Administrativa
do Guará, terá horários especiais de funci-
onamento durante o período natalino.

Na segunda-feira, 24 de dezembro, o Casa-
Park funcionará das 10h às 16h. Nesse dia, o
Espaço Itaú de Cinema estará fechado e aber-
tura das lojas e operações de gastronomia é
facultativa.

Na terça-feira, 25 de dezembro, dia de Na-
tal, o CasaPark abrirá das 12h às 22h, com os
cinemas funcionando normalmente a partir
das 13h. O Marietta Italia Cafè e a Hambur-
gueria Marvim abrem às 16h.

Na quarta-feira, 26 de dezembro, o CasaPa-
rk funcionará de 10h as 22h,  com as lojas, os
cinemas e os cafés e restaurantes funcionan-
do normalmente.

Shopping é especializado em objetos de decoração e dispõe de bons
restaurantes e salas de cinema, além de livraria

ParkShopping

Como vai
funcionar o

   No fim de semana de Natal, alguns serviços funcio-
nam em horário reduzido no sábado (24 de dezembro)
e a maioria fecha no domingo. Confira o que abre e o
que fecha:

Saúde
Fecham os ambulatórios e postos de saúde. Emergências dos
hospitais regionais e Unidades de Pronto Atendimento (Upas)
ficam abertas.

Transporte
O Metrô funciona entre 6h e 20h no sábado (24). No domingo
(25), os trens não funcionarão. Os ônibus circulam de acordo
com a tabela de sábado com reforço nas linhas próximas ao
comércio. No dia 25, os ônibus circularão em horário reduzido.

CEB
O atendimento da Companhia Energética de Brasília (CEB)
será realizado apenas em caráter emergencial por meio do
telefone 0800 61 0196. Não haverá expediente nas agências.

Zoológico
No dia 24, o Jardim Zoológico de Brasília abre das 9h às 14h.
No dia 25, o parque funciona entre 13h e 17h.

Comércio
No dia 24, o comércio varejista deve funcionar normalmente
até as 17h. No feriado de Natal, os lojistas não devem abrir.
Nos shoppings, a maioria funciona entre 9h e 17h.

Caesb
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb) funcionará em regime de plantão e pode ser acionada
pelo número 115.

Delegacias
As delegacias funcionarão em esquema de plantão.

Restaurantes comunitários
Os 12 restaurantes comunitários do Distrito Federal estarão
fechados.

Supermercados
No sábado, os supermercados ficam abertos até as 17h. O
funcionamento posterior ao horário fica a critério dos estabe-
lecimentos. No dia 25, os supermercados estarão fechados.

Delegacias
As delegacias operam em esquema de plantão em ambos os
dias.

Detran
Os postos de atendimento ficam fechados.

Feiras
A Feira do Guará e a Feira dos Importados funcionam normal-
mente no sábado.

O QUE ABRE NO NATAL

O outro shopping da
Região do Guará, ParkSho-
pping, também terá horá-
rio especial durante o Na-
tal e o Ano Novo.

As lojas, áreas  de ali-
mentação e lazer vão fun-
cionar das 9h às 17h no dia
24. No dia 31, vão funcio-
nar das 10h às 17h.

ping

No dia 25, Natal, abrem ape-
nas as áreas de alimentação e
lazer, das 12h às 22h.

Shopping é o maior do
DF e oferece inúmeras
opções de compra e
lazer

Prezada colunista Márcia Fernadez,

A respeito da nota  em sua coluna sobre
o suposto interesse do administrador regi-
onal Carlinhos Nogueira em relação ao Par-
que do Guará, gostaria de informar que:

- É do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram) a responsabilidade pela adminis-
tração dos parques Denner, JK e Ezechias
Heringer (Parque do Guará). Apesar das
prerrogativas legais do Ibram, a Adminis-
tração em momento algum deixou de parti-
cipar de ações para preservar e recuperar
nossos parques.

O Denner é um bom exemplo. Com a per-
missão do Ibram, a Regional promoveu
ações no local e o parque está recuperado.
É hoje ponto de encontro da comunidade,
que aproveita os equipamentos lá instala-
dos. Estamos buscando, junto com o Ibram,
soluções para revitalizar o JK. Aguarda-
mos um projeto piloto do instituto ambien-
tal para que, em 2.013, iniciemos a sua re-
cuperação.

Em relação ao Parque do Guará, além de
limparmos diversas de suas áreas, foi a
Administração que coordenou as audiên-
cias públicas que definiu sobre a compen-
sação ambiental devida por uma empresa
construtora. O resultado aí está: instala-
ção de aparelhos de ginástica, parque in-
fantil, pista de caminhada, ciclovia, chu-
veiros, banheiros, quadras de areia e poli-
esportiva, recuperação de trilhas ecológi-
cas e construção de guarita, sede e posto
de polícia ambiental.

A Administração se sentiu também vito-
riosa quando a Vara do Meio Ambiente proi-
biu o parcelamento da Área 28-A. Regis-
tre-se que quem começou esse luta contra
o parcelamento foi então deputado distri-
tal e hoje secretário de Justiça, Alírio Neto.
Graças à sua articulação política a comu-
nidade comemora essa conquista. E a luta
vai continuar em 2.013 quando, de novo, a
proposta for apresentadada.

Temos convicção de nossas ações. Esta-
mos comprometidos com o Guará e nossos
parques. Somos defensores intransigentes
da cidade e do meio ambiente. Muito mais
até que dever e obrigação, é com paixão
que contribuímos para transformar o Gua-
rá em uma cidade cada vez mais agradá-
vel para se viver e morar.

É o meu compromisso e desta Adminis-
tração.

Carlos Nogueira
Administrador do Guará

A QE 46 está com nova
identificação de endereços. O
endereçamento custou cerca de R$
150 mil e é fruto de uma emenda
parlamentar da deputada distrital
Liliane Roriz (PSD), uma espécie de
“madrinha” da quadra, onde vive
sua assessora Célia Caixeta.
Aliás, a líder comunitária conse-
guiu mais recursos na Novacap
para reforma de praças e áreas
públicas da quadra, obra que
começa em janeiro.
  Quem tem padrinho...

Alírio fortalecido
  Ao contrário do que alguns
imaginam, o deputado guaraense
Alírio Neto saiu fortalecido do
episódio da eleição na Câmara
Legislativa. Alírio era um dos
líderes do bloco que defendia a
renovação no comando da casa, o
que incluiu o rodízio entre os
partidos. Ou seja, não seria a vez
do PT.  Esse bloco tinha inclusive
grandes chances de vencer  o
pleito, mesmo contra a vontade do
governador Agnelo Queiroz, que
havia indicado o deputado Wasny
de Roure (PT). Acontece que o
deputado Cristiano Araujo queria
porque queria ser o candidato do
bloco em vez de Alírio, que era o
mais forte politicamente.
Um dias antes da eleição, Agnelo
chamou Alírio e o convenceu a
desistir da ideia, o que não foi
aceito por Cristiano, que acabou
sendo demitido da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
   No final das contas, quem ficou
bem com o governador foi apenas
Alírio, que continua firme e forte
como secretário de Justiça e
Cidadania.

 Obra do Fórum
 Prevista para ficar pronta em janeiro,
a obra do Fórum do Guará, pelo
estágio atual, deve ir para final de
fevereiro ou março.

 Tapa-buraco
 A Diretoria de Obras da Administra-
ção do Guará está se virando para
conseguir tapar os buracos do asfalto,
provocados pelas chuvas. É  que a
massa asfáltica está sendo racionada
pela Novacap, que alega falta de
recursos para comprar mais do produ-
to.
   Ué, mas o GDF não anunciou na
semana um grande superávit nas
contas do ano? Cadê o dinheiro?

Museu do Piano

    Meio desacreditada nos últimos anos por falta de ações que tenham atraido
os sempresários, a Associação Comercial e Industrial do Guará pode tomar
novo rumo a partir de 2013.  Pelo menos o comando da entidade está sendo
disputada por três candidatos: o ex-administrador Deverson Lettieri (Constru-
tora Lettieri), Júlio César da Silva Melo (Mix Distribuidora de Cosméticos) e
Antonio Carlos da Silva (Frangos Bahia).
   Mas, para evitar racha e enfraquecimento da Acig, o ex-presidente Nilton
Soares negocia a formação de uma chapa única.  Até o fechamento da edição,
as negociações continuavam sem a definição de quem seria o cabeça de
chapa.
  A eleição da Acig será no próxima dia 27 de dezembro, na Rua 2 da QE 40, das
9h às 16h30.
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Neste final de semana (22 e 23), das 10h às 18h, no estacionamento do Giná-
sio do Cave, no Guará II, os moradores da cidade vão conhecer a arte da

fabricação de pianos. A oportunidade está sendo oferecida pela Administra-
ção do Guará, por meio da Casa da Cultura. Estarão expostos 14 exemplares

originais do século XIX e XX, incluindo pianos raríssimos e réplicas do século
XIX. A exposição vai acontecer em um caminhão que foi totalmente transfor-

mado em museu, dentro do Projeto Museu no Guará. Além da exposição,
haverá também nos mesmos dias, a partir das 19 horas, no palco do museu,
apresentação dos cantores Célia Porto e Leonel Laterza, do pianista Joel

Bello Soares e do maestro Renio Quintas. Entrada franca para os dois eventos.
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Seremos 200 mil em 2020Seremos 200 mil em 2020
AUMENTO DA POPULAÇÃO DO GUARÁ

De acordo com estudos da área técnica da
Administração do Guará, a população da cidade vai
aumentar cerca de 20% nos próximos sete anos.

Página 5

¨Carreta da Mulher
no Guará até dia 4

Eleitos os conselheireiros
tutelares do Guará Página 3

Estão sendo oferecidos, gratuitamente, exames
preventivos à mulheres. Veja quais são os
horários e os documentos necessários.
                                                    Página 3

Agnelo garante que
governo vai engrenar

Página 9
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