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Publicado o edital para escolha da empresa que vai elaborar o projeto do
Trem do Entorno, que terá estação de integração com o metrô no Guará.

Cidade sofre com
as pichações

Revista Veja diz
que Izalci é o 5º
melhor deputado

Edição do final de semana
da revista coloca o
deputado federal
guaraense entre os mais
eficientes da Câmara dos
Deputados.
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O ex-administrador
regional do Guará, Dever-
son Lettieri, foi eleito o
novo presidente da
Associação Comercial e
Industrial do Guará.
                               Página 3

Lettieri é o novo
presidente da Acig

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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Conselho Tutelar

Hospital do Guará recebe doação
de aparelhos de fisioterapia

OOOOO

O QUE ABRE NO ANO NOVO

Falta reciprocidade
Veja o que abre e o que fecha nos dias 31 de dezembro de 2012 e 1º de janeiro
de 2013

Ônibus
O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) informa que no dia 31 a frota
seguirá a tabela de sábado, operando de acordo com a demanda:
- As linhas que têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto terão reforço, de
acordo com a demanda, das 19h do dia 31 de dezembro até as 5h do dia 1º de
janeiro. O objetivo é atender as pessoas que irão participar da festa de réveillon
na Esplanada, que tem previsão de público de 100 mil pessoas.
- A linha 103.1 (Rodoviária do Plano Piloto – Prainha) será reativada para atender
passageiros que vão para a Prainha do Lago Sul. Haverá viagens extras,
conforme demanda, das 18h do dia 31 de dezembro até as 6h do dia 1º de
janeiro.
No dia 1º, os horários seguirão a tabela de domingo.

Metrô
Haverá operação das 6h do dia 31 até as 2h do dia 1º de janeiro. Entre 0h e 2h do
dia 1º, o embarque será feito somente na Estação Central, na Rodoviária do Plano
Piloto, e o desembarque, em todas as estações.

Saúde
Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, só funcionarão as emergências dos
hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no dia 31, os
bancos terão apenas expediente interno, sem atendimento ao público. No dia 1º
de janeiro, os bancos fecham.

Caesb
A Caesb atenderá 24 horas pela Central de Relacionamento com o Cliente, no
telefone 115. As atividades essenciais de manutenção e operação serão
mantidas, em esquema de plantão. As agências não abrirão nos dias 31 de
dezembro e 1º de janeiro.

CEB
Atenderá 24 horas pela Central de Relacionamento com o Cliente, no telefone 116.
As atividades essenciais de manutenção e operação serão mantidas, em
esquema de plantão. As agências não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de
janeiro.

Procon
Estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será
retomado na quarta-feira (2), das 8h às 17h.

Na Hora
Os postos do Na Hora também não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de
janeiro. Na quarta-feira (2), o público voltará a ser atendido, das 7h30 às 18h30.

Comércio
As lojas do Distrito Federal, incluindo shoppings, funcionarão no dia 31 das 9h às
17h, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas. No dia 1º de janeiro, o
comércio não abrirá.

Catetinho
Não vai funcionar nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

Museu Nacional
Estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

Parque Nacional de Brasília (Água Mineral)
No dia 31 de dezembro, o parque abrirá no horário normal, das 8h às 16h. Já no
dia 1º de janeiro, ficará fechado. Os ingressos custam R$ 6,50. Crianças com até
11 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais não pagam entrada.

Parques do DF
Funcionarão normalmente nos dois dias, das 8h às 18h.

Jardim Zoológico
No dia 31, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília receberá os visitantes das 9h
às 12h. No dia 1º, o parque estará fechado.

Jardim Botânico
O parque não funcionará nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Torre de TV Digital
No dia 31, o funcionamento será normal, das 9h às 17h. No dia 1º de janeiro, o
horário de visitação será reduzido, das 13h às 18h.

Torre de TV
Funcionará normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 9h às 20h.

 Contracheques
do GDF Internet

O contracheque dos servidores do GDF
voltaram a ficar disponíveis para consulta

pública na Internet. A decisão é do ministro
Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, ao
derrubar a liminar conseguida pelo Sindicato dos

Servidores Públicos da Administração Direta
(Sindireta), que alegara “invasão de privacidade”.

A partir de agora, quem quiser conferir
os salários dos servidores, desde que

se identifique e diga o movito.

O governador Agnelo Queiroz fez um balanço otimista
do seu governo nos dois primeiros anos. Aproveitou para
anunciar novas obras e investimentos para alavancar de
vez o governo.  Quanto à avaliação positiva, não é isso que
a população sente e vê. Tomemos como referência o Guará.
Infelizmente, nesses dois primeiros anos da gestão  petis-
ta a cidade foi quase ignorada pelo poder central. As úni-
cas ações foram desenvolvidas pela Administração Regio-
nal com recursos próprios. Não há uma única obra de mai-
or vulto na cidade, a não ser a ampliação da emergência do
Hospital Regional do Guará. O Parque do Guará, anuncia-
do como prioridade de governo durante a campanha elei-
toral, agora que recebeu algumas obras, mesmo assim, da
iniciativa privada.

Alguns petistas reclamam que eu tenho sido severo nas
críticas ao atual governo. Quero deixar claro que nada te-

Neste sábado (29 de dezembro ), um mutirão do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal (Detran) vai realizar vistorias necessárias ao
processo de transferência de veículos. O atendimento será feito pelos
postos de Taguatinga, SIA e Sobradinho, das 7h às 13h, mediante
agendamento no site do órgão. Para marcar um horário, clique aqui.
Além de facilitar o atendimento ao usuário que não pode comparecer de
segunda a sexta, a iniciativa tem o objetivo de aumentar a oferta do
serviço, já que a demanda por vistorias cresce consideravelmente no fim
do ano. A taxa pelo atendimento é de R$ 156.

Mutirão do Detran

nho contra o Governo Agnelo e nem torço para ele dar
errado. Pelo contrário, como cidadão brasiliense e guara-
ense torço para ele dar certo. Mas, infelizmente, não é o que
está acontecendo. O que eu e a população guaraense co-
bramos é no mínimo a reciprocidade à votação que a cida-
de deu ao governador e aos seus aliados nas últimas elei-
ções. Foram mais de 70% dos votos, a maior proporção en-
tre as regiões administrativas.

E se não mudar sua postura em relação à cidade daqui
pra frente, as candidaturas de Agnelo e de seus aliados
nas próximas eleições vão perder muitos votos no Guará.

Repito, é apenas uma constatação. Quem achar que es-
tou exagerando, basta ouvir a população. Há um descon-
tentamento quase geral do guaraense com o atual gover-
no. E, ao que parece, é a opinião do brasiliense em geral,
segundo a última pesquisa do Instituto O&P.

Fora do ar
A Administração do Guará está
sem Internet há duas semanas.

A explicação é que falta uma
peça da central de telefonia.

Com isso, todos os serviços
prestados ao cidadão

estão prejudicados.
O site da Administração

está fora do ar. Simplesmente
porque  não conseguem
a bendita peça, que é de

fabricação nacional.
O problema é que a aquisição depen-

de da Central de Compras do GDF.
Um absurdo!  É muita incompetência.

Carreta
da Mulher

A Carreta da Mulher, unidade
móvel da Secretaria de Saúde para
exames preventivos, vai ficar mais
uma semana no Guará. Até dia 4
de janeiro. No caminhão, estacio-
nado em frente ao Posto de Saúde
01, ao lado do Hospital do Guará,
podem ser feitos examos de
mamografia, ecografias diversas e
preventivo ginecológico. O atendi-
mento é de segunda a sexta, das
8h às 12h e das 13h às 17h. Tudo
de graça.

Li, com interesse, a reportagem so-
bre a eleição dos novos titulares do
Conselho Tutelar do Guará. No final da
reportagem, há a informação de que o
Conselho não tem praticamente ne-
nhuma estrutura para trabalhar.

Ora, se não tem como trabalhar, por
que existe? Pelo jeito, é mais um cabi-
de de emprego pago pela população.
Pelo que fui informada, o salário de
conselheiro ultrapassa os R$ 2 mil.Ou
seja, o órgão do Guará gasta no míni-
mo R$ 15 mil mensalmente, incluindo
os encargos, para dizer que existe.

Enquanto a comunidade não pode
contar com um órgão importante con-
tra a violência aos menores, a Câmara
Legislativa gasta milhões com mordo-
mias aos deputados distritais e a seus
funcionários. E o GDF gasta outros tu-
bos com outras bobagens, como aque-
le projeto que o governador Agnelo
Queiroz foi buscar em Cingapura.

O povo precisa dar o troco nas próxi-
mas eleições.

Wilma Teixeira Magalhães

Má vontade do JG
Sou eleitor petista e também avalio

o Governo Agnelo como aquém do que
esperavam seus eleitores. Mas, nem
por isso, o Jornal do Guará precisa ser
tão ácido com o governo. Nem mesmo
as boas ações do governo recebem tra-
tamento positivo do jornal. Veja a re-
portagem da página 9 da edição da
semana passada, em que o governador
anuncia uma série de iniciativas para
2013. A própria manchete é crítica:
“Agoa vai?”. Dá a entender que quase
nada foi feito até agora.

Não sou partidário da opinião da
maioria dos petistas de que há uma
“mídia golpista” conspirando contra
os governos e personagens de esquer-
da. É uma grande bobagem pensar
isso. Pode ter havido exageros na vota-
ção do Mensalão, mas os crimes estão
comprovados.

Voltando ao Jornal do Guará, perce-
bo um ressentimento de vocês para
com o Governo Agnelo. Imagine qual
deve ser o motivo, mas acho que deve-
riam pesar menos na mão. O governo é
ruim, mas não tanto.

Maurílio Gomes Lima

Hospital Regional do
Guará e centros de saú-

de recebem no próximo dia
10 de janeiro novos equipa-
mentos de fisioterapia, doa-
dos pelo Rotary Club do
Guará Águas Claras, em par-
ceria com a Fundação Rotá-
ria e clubes rotarianos  da
China.  São 15 tipos de equi-
pamentos e produtos de fi-
sioterapia, de Microtherm
até exercitador de mãos e
dedos.

A doação, no valor de R$
41 mil, foi viabilizada atra-
vés de um projeto de Subsí-
dios Equivalentes, adminis-
trado pela Fundação Rotária,
em parceria com clubes do
País e da China.

Outras doações
Antes da doação dos equi-

pamentos de fisioterapia, o
Rotary Guará Águas Claras
já havia feito outras doações
ao Hospital e aos centros de
saúde da cidade: equipa-
mentos médicos hospitala-
res (biombos, dopler fetal,
dopler vascular, adipômetro
estéril, histerômetro, otoscó-
pio, cubas, pinças) ao Cen-
tro de Saúde 02. Os equipa-

mentos servem  para pre-
venção e diagnóstico preco-
ces de doenças nos pacien-
tes diabéticos e hipertensos
e, para melhorias de condi-
ções de atendimentos pres-
tados às mulheres no pré-na-
tal, ginecologia e pediatria.

O Setor de Geriatria do
Hospital Regional do Guará
recebeu, em 2010,  12 apare-
lhos  ortopédicos do RC Gua-
rá Águas Claras, adquiridos
com recursos do Programa
de Subsídios Simplificados
(Distrito 4530)  da Fundação
Rotária. Foram doados  ca-

deiras de rodas e banho, mu-
letas e andador - para aten-
der ao Programa de Atenção
Integral à Saúde do Idoso do
Hospital.

Em 2012, o clube  doou 40
produtos médico-hospitala-
res ao Hospital Regional do
Guará e os centros de saúde
02 e 03, como  biombos, esca-
das, aparelhos de pressão es-
tescópios e produtos diver-
sos para curativos (pinças, te-
souras, cubas), cadeiras de
rodas e 700 (setecentas) fral-
das geriátricas, balanças e
aparelho de DVD.

O Rotary tem sido o principal parceiro do Hospital
do Guará e tem feito várias doações à área da saúde
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Venha curtir a virada do ano
no mais novo e melhor hotel
de campo do Centro Oeste

3262.6570 - www. vilavelluti.com.br3262.6570 - www. vilavelluti.com.br3262.6570 - www. vilavelluti.com.br3262.6570 - www. vilavelluti.com.br3262.6570 - www. vilavelluti.com.br



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

Deverson Lettieri é o novo
presidente da Acig
QQQQQ
Ex-administrador do Guará quer revitalizar associação
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uase acéfala nas últimas
gestões, a Associação Co-

Letieri quer aproveitar sua experiência
como empresário e no governo para
ajudar o empresariado local

mercial e Industrial do Guará
pode tomar novos rumos a par-
tir de 2013 com a eleição de seu
novo presidente, o ex-adminis-
trador regional do Guará, De-
verson Lettieri. Eleito nesta
quinta-feira para um mandato
de dois anos, o novo presiden-
te tem o desafio de reerguer a
Acig, que já foi uma das orga-
nizações mais representativas
e atuantes da cidade.

Até semana passada, eram
três candidatos à presidência
da associação - o próprio Letti-
eri, Júlio César da Silva Melo
(Mix Distribuidora de Cosméti-
cos) e Antonio Carlos da Silva
(Frangos Bahia). Mas, para evi-
tar um racha entre os empresá-
rios, o que iria enfraquecer ain-
da mais a Acig, foi costurada
pelo presidente interino, Nilton
Soares, uma chapa de consen-
so, ficando Lettieri como presi-
dente, Júlio como primeiro vice
e Antonio Carlos como tesou-
reiro.

Para cumprir o desafio de
reerguer a Acig, Lettieri pre-
tende investir na confiança dos
empresários. “Não adianta ter-
mos uma entidade que repre-
sente os empresários sem que
ela ofereça reciprocidade a
eles. Tem que haver uma via de
mão dupla, que oferece e re-
cebe”, diz o novo presiden-
te.

Entre as metas para con-
quistar novamente o apoio do

empresariado guaraense, Let-
tieri pretende oferecer serviços
de assessoria jurídica e contá-
bil, convênios de descontos
médios e odontológicos através
de parcerias com planos de
saúde, cursos de capacitação e
seminários, assessoria na bus-
ca de recursos financeiros mais
baratos em linhas de crédito.

“Vamos abrir um canal para
ouvir os anseios do empresari-
ado guaraense e, a partir daí,
trabalhar para o que ele preci-
sa”, completa Lettieri.

Fortalecer as vocações
Outra meta do novo presi-

dente é fortalecer as duas prin-
cipais vocações empresariais
do Guará, a moda e os serviços
automotivos. “Houve um des-
virtuamento do Polo de Moda,
por conta da especulação imo-
biliária, mas ainda restam cer-
ca de 80 empresas de confec-
ção na quadra, que precisam de
apoio e mais estímulos para
também não dar espaço a ou-
tros tipos de negócios que não
rendam emprego e renda para
a cidade”, explica.

Nesse serviço, Lettieri quer
aproveitar suas experiências
como empresário e como secre-
tário adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
do Governo Arruda, para ajudar
a alavancar o meio empresarial
guaraense. “Vamos buscar no-
vos parceiros, da cidade e de
fora, para ajudar nessa emprei-
tada”, promete.

Experiência como
empresário e no governo
Membro de uma das famílias mais tradicionais do Guará

- seu pai foi um dos pioneiros da cidade e fundador do Cen-
tro Espírita André Luiz - Deverson Lettieri é empresário do
ramo de clínica para exames de direção, de construção civil
e de imobiliária.

Foi administrador regional do Guará, diretor do Detran-
DF e secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do GDF (SDE) no Governo Arruda.
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lvo de muitas reclamações
dos usuários, o atendimen-

Hospital do Guará
ganha seu

AAAAA

Centro de
Emergência
to do Hospital Regional do
Guará ficou bem mais ágil com
inauguração do centro de
emergência em março. O novo
setor, coordenado em parceria
com o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu),
passou a atender  os casos mais
graves, que necessitam de
atendimento imediato ou em,
no máximo, 15 minutos. O go-
vernador Agnelo Queiroz e o
secretário de Saúde, Rafael
Barbosa, participaram da en-
trega da nova unidade.  Tam-
bém o setor de radiologia do
hospital  foi completamente
reformado e ganhou novo equi-
pamento.

“Esta nova ala de atendi-
mento de urgências e emer-
gências tem um padrão espe-
tacular, com classificação de
risco e toda a estrutura. Esta-
mos melhorando ainda mais
esta unidade para atendermos
cada vez melhor esta grande
população”, destacou Agnelo
Queiroz. O novo centro de
emergência beneficia, princi-
palmente, os moradores do
Guará, Cidade Estrutural, SIA,
SCIA, Águas Claras, Lúcio Cos-

ta, Setor de Oficinas Sul (SOF
Sul), Núcleo Bandeirante e pro-
ximidades.

O centro de emergência re-
custou cerca de  R$ 90 mil. A
expectativa é de que, com o
novo setor, haja uma redução,
ainda este ano, de cerca de 5%
no número de mortes ocorridas
no hospital por acidente vas-
cular cerebral (AVC) e infarto
agudo do miocárdio.

“Esta ação é fundamental
para salvar a vida dos nossos
pacientes. O que estamos fa-
zendo aqui é dar qualidade ao
atendimento, transformando-o
em de primeiro mundo. Tam-
bém estamos fazendo isso em
outras emergências: começa-
mos pelo Hospital de Base,
inauguramos este serviço aqui
no Guará e o próximo será o
Hospital de Taguatinga”, infor-
mou o secretário de Saúde, Ra-
fael Barbosa.

A equipe do centro de emer-
gência é formada por médicos,
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e técnicos administra-
tivos. O Samu será responsável
pelo atendimento e pelo trans-
porte dos pacientes que preci-
sam de especialidades que não
estejam disponíveis no Hospi-

tal Regional do Guará.

Radiologia
O setor de radiologia do

HRGu, que passou por refor-
mas no piso, teve as paredes re-
vertidas de chumbo e ganhou
novas luminárias e pintura.
Além disso, foram reformados
quatro banheiros. O investi-
mento total foi de R$ 66,7 mil. A
radiologia também recebeu
novo aparelho de raio-x de últi-
ma geração.

O HRGu conta ainda com o
serviço de telemedicina, que
consiste no uso de modernas
tecnologias de telecomunica-
ções para enviar a médicos e
especialistas em outra locali-
dade exames para que eles ava-
liem a situação do paciente e

façam um diagnóstico.
Esse é o caso de pacientes

que tenham sofrido ataque
cardíaco. Após darem entrada
no hospital, eles são submeti-
dos a um exame de eletrocar-
diograma, que é enviado ao

Hospital do Coração (Hcor), em
São Paulo. Segundo a coorde-
nadora-geral de Saúde do Gua-
rá, Maroa Santiago Gomes, em
menos de 10 minutos o resulta-
do do exame com a extensão da
lesão é enviada de volta à equi-
pe do HRGu.

A diretora da Regional
de Saúde do Guará,

Maroa Santiago,
mostra ao governador

Agnelo Queiroz as
novas instalações

O novo centro de emergência para permitir o
atendimento para os casos mais graves em no
máximo 15 minutos

Como atendimento emergencial, é possível
reduzir em 5% as mortes por AVC

 28 de dezembro de 2012 a 4 de janeiro de 2013
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Edital de seleção da empresa que vai elaborar o
projeto foi lançado esta semana. Obra começa em 2013
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Integração com
metrô será no Guará

Metrô

TREM DO ENTORNO

FFFFF oi dado mais um passo para
implantação do Trem do

Entorno. O edital de seleção da
empresa que vai elaborar o es-
tudo de viabilidade do projeto
foi lançado nesta quinta-feira,
27 de dezembro. As obras estão
previstas para começar no se-
gundo semestre de 2013.

O modelo do projeto será o
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT),
que aproveita os trilhos já exis-
tentes utilizados pelo transpor-
te de carga. A integração da li-
nha com o metrô será no Guará,
entre a QE 24 e a colônia Águas
Claras, também conhecida como
GuaráPark.

Coordenado pela Superin-
tendência de Desenvolvimento
do Centro Oeste (Sudeco),  o pro-
jeto conta com a parceria do
GDF, do governo de Goiás, da
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), do Depar-
tamento Nacional de Insfraes-
trutura de Transportes (DNIT) e
Ministério dos Transportes. O
trem do Entorno deve custa cer-
ca de R$ 80 milhões.

A estimativa é que cerca de
600 mil pessoas usem o novo
transporte diariamente, aces-
sando as cidades de Valparaíso,

Cidade Ocidental, Novo Gama,
Santa Maria e Luziânia.

O estudo da viabilidade
deve ser concluído em seis me-
ses e logo depois será lançado
o edital de licitação para a con-
tratação das empresas constru-
toras da obra.

De acordo com o superin-
tendente da Sudeco, Marcelo
Dourado, a implantação do trem
terá um custo pequeno em re-
lação aos benefícios ao usuário.
“Além de aproveitar os trilhos
existentes, terá que ser cons-
truído apenas um ramal de 7
quilômetros até o trem de Luzi-
ânia e algumas estações, inclu-
sive a de Integração com o Me-
trô, no Guará”.

Vantagens do VLT
O Veículo Leve Sobre Trilho

(VLT) é muito utilizado na Eu-
ropa para o transporte de pas-
sageiros em área urbana e tem
a vantagem de ser muito mais
rápido - velocidade entre 80 a
100 quilômetros por hora -  po-
lui muito pouco e pode trans-
portar mais do que o sistema
ferroviário convencional. Em
cada viagem, o trem poderá
transportar cerca de 1,4 mil

pessoas.

Menos trânsito
A linha do futuro trem Bra-

sília-Luziânia desafogará o trá-
fego, cada vez mais intenso, na
BR-040, espinha dorsal do En-
torno Sul (Cidade Ocidental,
Luziânia, Novo Gama e Valpa-
raíso), de onde se deslocam
para Brasília, diariamente, cer-
ca de 500 mil pessoas, para tra-
balhar, estudar, fazer compras
e se divertir. E o aumento desse
trânsito é maior a cada dia.

O Distrito Federal tem hoje
mais de 1,3 milhão de veículos
-  um para cada duas pessoas.
Boa parte deles circula em Bra-
sília, onde não se pode mexer
no traçado original das ruas,
por causa do tombamento da
capital. Segundo projeções da
Sudeco, quem há 10 anos leva-
va 20 minutos para chegar ao
seu destino, leva, hoje, cerca de
duas horas no mesmo percur-
so, quando o carro não se aci-
denta ou tenha alguma pane.
Como  a implantação do trem
do Entorno, essa demanda por
carros particulares em direção
à Brasília seria reduzida em cer-
ca de 30%, segundo os estudos.

 28 de dezembro de 2012 a 4 de janeiro de 2013
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CARLINHOS NOGUEIRA

CIDADE PICHADA
FFFFF achadas de edifícios, mar-

quises, portões, placas de
trânsito, de endereçamento,
paradas de ônibus  e onde me-
nos se  espera há uma picha-
ção no Guará. E a audácia dos
pichadores está cada vez mai-
or, incentivada pela falta de
ação da policia e até então pela
brandura da legislação. Mas, a
partir de maio do ano passado,
o cerco se fecha ao pichador. A
Lei 12.408/2011 sobre as penas
para as pichações, que altera a
Lei 9.605, que era de 1998, pre-
vê sanções mais duras para os
pichadores, o que pode deses-
timular a atividade. Além de
reafirmar a proibição da venda
de tinta aerosol a menores, a
nova lei prevê a detenção de
três meses a um ano ao picha-
dor e multas. Se o flagrante

acontecer numa área tombada,
caso de Brasília, a pena é de seis
meses a um ano.

Porém, na  opinião de legis-
ladores, policiais e psicólogos,
o aumento do rigor da legisla-
ção ameniza mas não resolve o
problema. Para os  três segmen-
tos, a ação mais importante é a
vigilância dos pais e familiares
sobre o pichador.

“A tendência da vítima das
pichações é culpar a ausência
da polícia pelo que aconteceu
ao seu patrimônio. Acontece
que as pichações acontecem
durante a madrugada, geral-
mente entre 2 e 3 horas da ma-
nhã, o que torna difícil o fla-
grante”, explica o delegado da
4ª Delegacia de Polícia do Gua-
rá, Jeferson Lisboa

O delegado lembra também

que a pichação não está sendo
colocada nas prioridades da de-
legacia, porque as vítimas não
tem feito as ocorrências. “A se-
gurança define suas ações com
base nas amostragens de inci-
dências de crimes. Se ninguém
tem reclamado das pichações,
não temos como agir”, completa.

A falta de participação da
comunidade não quer dizer que
o Guará está livre dos pichado-
res. Pelo contrário. Numa volta
rápida pela cidade, a reporta-
gem do Jornal do Guará per-
cebeu que a ação dos pichado-
res é cada vez maior e cada vez
mais audaciosa. Quanto mais
alta e difícil a pichação mais
aumenta a admiração ao picha-
dor.

A pichação é uma espécie
de campeonato entre as gan-

gues.  Identificadas por sinais
que somente o mercado enten-
de, elas mostram aos “adversá-

   PRINCIPAIS GANGUES DE PICHADORES DO DF

rios” a proeza que conseguiram
e com isso sobem no ranking
entre elas.

GSR - Grafiteiros Sem Rumo - Cruzeiro
ARN - Amantes do Rap Nacional - Guará
GMR - Grafiteiros Movimento Rap - Guará
NGR - Nova Geração Do Rap - Guará
DMN - Detonadores Mirins da Ngr
GMB - Galera Maluco Beleza Guará
CCC - Comi Cu de Curioso - Guara
GPO - Galera do Pão com Ovo - Asa Norte e Vila Planalto
NDA - Necessitamos de Alimento - Asa Norte e Sul
LAB - Legião da Arte Brasiliense
FCG - Facção Criminal Do Guará
FKS - Facção Kriminal de Sobradinho
OCP - Organização Criminosa da Pichação

om mais de dez anos de
trabalho, seja como polici-

PREVENIR É MELHOR
QUE REMEDIAR

Deputado Alírio Neto faz balanço de mais um ano de lutra contra as drogas

Alírio assina  convênio entre a Sejus
e a União para combate às drogas

CCCCC
al civil, delegado, administra-
dor regional ou deputado dis-
trital, Alírio Neto, agora à fren-
te da Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos e Ci-
dadania, continua sua cruzada
de esclarecimento quanto aos
perigos que o consumo das dro-
gas pode trazer ao ser huma-
no.

Com base em suas experi-
ências enquanto policial, Alí-
rio conheceu de perto os pro-
blemas das pessoas viciadas e
da violência urbana que o trá-
fico e consumo de drogas ge-
ram para a sociedade. “Percebi
que a vítima mais comum era
sempre o jovem, começando a
conhecer a vida”, lembra o se-
cretário de Justiça.

Naquela época, ainda poli-
cial, Alírio matriculou-se no
curso de formação de pales-
trantes, ministrado pela Secre-
taria de Segurança, visando for-
mar profissionais capacitados
para levar a mensagem contra
as drogas à sociedade. A partir
de então, ele começou a minis-
trar palestras em escolas públi-
cas e particulares e empresas.

Já como secretário de Jus-
tiça, Alírio transformou sua
campanha solitária em uma
política de governo, a Viva a
Vida sem Drogas, levando o Dis-
trito Federal a se tornar uma
unidade da Federação referên-
cia no combate às drogas. “Bus-
camos atacar o problema com
palestras, adequadas para as
faixas etárias que vão do infan-
til ao adolescente, passando
pelos adultos, além das peças
infantis interpretadas por fun-
cionários da Secretaria e da
que eu também interpreto, um
monólogo intitulado Pais e Fi-
lhos”, disse ele.

Apenas esse ano, cerca de
15 mil pessoas assistiram à pa-
lestra em empresas, como a In-
fraero, Bradesco, SLU, Banco do
Brasil, Caesb, canteiros de
obras e, claro, escolas em todas
as regiões administrativas do
DF. Caso, por exemplo, de Pla-
naltina, que recebeu Alírio em
oito unidades diferentes.  Tam-
bém Sobradinho teve muitas
palestras, seguido de Ceilân-
dia, Paranoá, Plano Piloto, Gua-
rá, Itapoã, Arapoanga, dentre
outras, chegando até a Águas
Lindas.

Foco na prevenção
Todo esse esforço reflete a

filosofia de Alírio quanto à ques-
tão das drogas. Ele considera
que “pouco vale gastar milhões
com o aparato repressivo, ainda
que fundamental. Mas é preci-
so lembrar que a cada trafican-
te morto ou preso, surgem 10, 20,
para assumir o negócio”. Para
ele, o melhor caminho para com-
bater o vício é impedir que o jo-
vem entre em contato com a
droga, principalmente esclare-
cendo quanto aos riscos que
elas trazem. “Afinal, enquanto
existir demanda, vai haver ofer-
ta”, conclui.

Nesse aspecto, o deputado e
secretário de Justiça comemo-
ra os avanços conquistados. “Fi-
quei muito feliz em ver que o
próprio Governo Federal reco-
nheceu nosso trabalho. Tanto
que, semana passada, assina-
mos um convênio para implan-
tar nossa política também no
combate ao crack”. Para Alírio,
o saldo deste ano é positivo,
pois, mesmo carecendo de mui-
tos recursos, foi possível implan-
tar novas políticas públicas, ca-
pazes de ajudar na luta contra
as drogas.

Palestras em canteiros de obras,
fazem parte da campanha...

que chega também aos alunos da
rede pública e particular de ensino

Audácia dos pichadores é cada vez
maior no Guará. Vândalos atacam tudo.
Mas pichação agora é crime
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Edição do final de semana passada lista os melhores
parlamentares do Congresso Nacional em produção legislativa

AAAAA

Revista Veja afirma
que Izalci é o 5º
melhor deputado

edição do final de semana passa-
da da revista Veja publicou uma

pesquisa sobre a eficiência dos parla-
mentares do Congresso Nacional. A
matéria “O Brasil do Futuro” avaliou
o desempenho de 513 deputados fe-
derais e 81 senadores  que mais pro-
duziram para o país em 2012 e o único
parlamentar brasiliense entre os 40
primeiros é o deputado federal gua-
raense Izalci Lucas (PSDB).

O ranking dos parlamentares foi
elaborado com a colaboração do Ins-
tituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Necon).  A avaliação consis-
tiu em várias formas de atuação, prin-
cipalmente dos parlamentares que se
preocupam  e se destacam em ações
e em frentes de atuacão pensando
num Brasil melhor.

Segundo a revista, “o modo mais
adequado de medir o desempenho de
um parlamentar em favor de um Bra-
sil mais moderno e competitivo é afe-
rir a qualidade de seu ativismo, em
palavras e votos, em relação a ques-
tões vitais em tramitação na Câmara
e no Senado”. A reportagem chama
de  “ranking do progresso”, a partir
do posicionamento de deputados e se-
nadores em relação a nove eixos fun-
damentais. “Eles começam por uma

carga tributária menor e sistema tri-
butário mais simples, passam pela di-
minuição da burocracia e chegam à
proposta de leis trabalhistas que res-
peitem igualmente empregadores e
empregados”.

Referência
Os nove temas selecionados por

Veja  foram afetados de alguma ma-
neira no Congresso por 142 projetos
de lei e medidas provisórias cuida-
dosamente analisados. Em parceria
com o Núcleo de Estudos sobre o
Congresso (Necon), do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(Iesp/Uerj), Veja  classificou os depu-
tados e senadores de acordo com o
posicionamento deles em relação às
proposições.

Antes de envolver o Necon, Veja
aplicou uma “cláusula de ética”, ex-
purgando previamente os parlamen-
tares envolvidos em escândalos ou
de reputação duvidosa. Foram exclu-
ídos da análise, majoritariamente,
aqueles que se enquadraram na Lei
da Ficha Limpa – ou seja, os conde-
nados em decisão transitada em jul-
gado ou proferida por órgão judicial
colegiado, como os tribunais de Jus-
tiça.

A Ficha Limpa só passou a vigo-
rar, em eleições, a partir de 2012 –
por isso Veja  a usou agora como cri-
tério de corte. É, sem dúvida, a mais
sobejamente aceita ferramenta de
controle do acesso ao Congresso de
políticos comprovadamente deso-
nestos.

Por exigir decisões definitivas, a
Ficha Limpa permitiu o ingresso, no
ranking deste ano, de parlamenta-
res que em 2011 ficaram de fora ape-
nas por serem alvo de processos ain-
da sem veredicto final (evitamos
comparações de desempenho entre
o levantamento atual e o do ano pas-
sado, dada a quantidade de deputa-
dos e senadores que reingressaram
no ranking).

Relevância
Os pesquisadores do Necon apli-

caram a todos os deputados e sena-
dores listados um rigoroso modelo
de análise que permite classificá-los
em um ranking. O passo inicial foi
selecionar as proposições mais rele-
vantes entre as centenas de medi-
das provisórias, projetos de leis or-
dinárias e complementares e propos-
tas de emendas à Constituição que
tramitaram no Congresso em 2012,
as 142 que compõem o estudo.

JOEL ALVES

Calçadão novo no Guará I

joelin@uol.com.br

Neste sábado a partir das 10:30h a Rádio
Comunitária Guara FM, transmite  edição
especial do Programa Guará Vivo, comemora-
tivo ao primeiro ano de atividade. Ao longo de
2012, várias personalidades do Guará e do DF,
participarão do Programa, através de entre-
vistas ao vivo ou pelo Guarafone. Pioneiros,
Jornalistas, Artistas, Líderes Comunitários e
Políticos, além de  Lideranças Empresariais
da Cidade abrilhantaram o Programa trazen-
do informações privilegiadas para o ouvinte.
Em 2013 o Programa com uma nova roupa-
gem continuará trazendo muita informação e
música de bom gosto para animar as manhãs
de Sábado.  Através do dial 98,1FM e/ou pelo
site: www.guarafm.com.br, voce pode assistir
e participar do Programa especialmente feito
para o Guará.

Ultimamente tenho feito caminhadas no
mais novo calçadão do Guará. Fica entre a
QE 08 e a QE 18 e é paralela a Estrada de
Ferro, pertinho do Guará Park/SQB. Além
de um trajeto de cerca de 8 km de piso as-
fáltico e sistema de águas pluviais, o novo
calçadão já conta com uma ilha de exercí-
cios (PEC), um parquinho moderno para
as crianças e uma quadra de esportes em

fase de conclusão na altura da QE 08.
O local é bem arborizado, e se o usuário

tiver sorte ainda pode assistir ao trem  pas-
sando.  Parabéns aos moradores do Guará
I, que reivindicavam esta obra há bastante
tempo, ao secretário Alírio Neto que conse-
guiu os recursosorça mentários e ao GDF
através da Administração do Guará, que
está executando a obra.

Passarela a ponte Niver do Guará Vivo
A Administração do Guará abre lici-

tação em janeiro para a construção de
duas importantes obras. A primeira é
uma Passarela sobre a Ferrovia, ligan-
do o Guará I ao Guara Park (Colonia
Agrícola Águas Claras) e ao Condo-
mínio SQB, na altura da QE 08 do Gua-
rá I.  Esta passarela vai facilitar a in-
tegração destas regiões, atendendo
antiga reivindicação da comunidade.
A segunda Passarela (pequena pon-
te) será no Guará II sobre a nascente
do Parque Denner no Polo de Modas e
vai atender também aos usuários da-
quele Parque que terão mais uma fa-
cilidade para as caminhadas e foram
os autores da reivindicação, além de
dar u ma beleza especial ao local.

A revista
avaliou o
desempe-

nho de 513
deputados

federais.
Izalci se

destacou na
defesa da

Educação e
da Ciência e
Tecnologia

ala pronta. Passagens compradas.
Hotel reservado. Nem sempre essas

Pacotes de férias podem
virar caso de Procon
MMMMM
providências são sinônimo de uma viagem
tranquila. Ao adquirir um pacote turístico, o
consumidor deve estar atento a alguns cui-
dados que podem garantir o cumprimento
dos serviços contratados e até o ressarcimen-
to, em caso de quebra do acordo. As orienta-
ções são do Instituto de Defesa do Consumi-
dor (Procon-DF).

Segundo o diretor-geral do Procon-DF,
Oswaldo Morais, o primeiro passo para evi-
tar transtornos é guardar toda a documen-
tação dos serviços contratados, como folders
promocionais, as condições de pagamento,
e-mails e outros materiais que possam sub-
sidiar uma futura contestação.

"O consumidor não deve aceitar, em ne-
nhuma hipótese, que o combinado seja ape-
nas verbal. Ele deve documentar tudo e im-
primir passo a passo a negociação, para co-
brar o cumprimento dos contratos", afirma
Oswaldo Morais.

Ele ressalta que, quando há quebra do
acordo, a pessoa que se sentir lesada tam-
bém pode recorrer paralelamente à Justiça,
para pedir reparação e ressarcimento. É o
caso, por exemplo, daqueles que enfrentam
problemas com a reserva não efetivada da
hospedagem. "Nessa situação, o consumi-
dor terá que arcar com o valor das diárias

até entrar em um acordo com a empresa con-
tratada ou retornar à cidade de origem. Se a
situação não se resolver favoravelmente, ele
deve ingressar na Justiça com ação por da-
nos materiais e morais", explica o diretor-ge-
ral.

Anúncios
Os cuidados anteriores à contratação do

serviço, como buscar referências e pesqui-
sar sobre a empresa junto aos órgãos de fis-
calização, também ajudam a evitar futuros
problemas. "O consumidor deve saber quais
são os tipos de reclamações que o prestador
de serviço tem e se elas foram resolvidas",
diz Oswaldo Morais.

Também vale ficar atento aos anúncio
de classificados, tanto para hospedagem
quanto para pacotes turísticos. Como exem-
plo, o diretor-geral do Procon conta o caso de
um consumidor que alugou uma casa de dois
pavimentos e seis quartos, a 400 metros da
praia, e, ao chegar ao local, eram apenas
dois quartos em um pavimento, distantes
mais de 2 km do mar. "Outro grupo de consu-
midores nos relatou que comprou um pacote
turístico, mas durante o trajeto o motorista
não sabia como chegar ao lugar. O atraso foi
tão grande que o hotel acabou cancelando
as reservas e deixando todos na rua", alerta
Oswaldo Morais.
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Nova direção da Câmara
Legislativa toma posse dia 1º
AAAAA
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Legislativa do Distrito Federal

Israel Batista, Eliana Pedrosa,Wasny de Roure,
Aylton Gomes e Agaciel Maia - os novos diretores

toma posse no dia 1º de janeiro, às 10h,
no plenário. Eleita por unanimidade,
com os votos de todos os 24 distritais, a
Mesa será composta pelos deputados
Wasny de Roure (PT), presidente; Aga-
ciel Maia (PTC), vice-presidente; Elia-
na Pedrosa (PSD), primeira secretária;
Prof. Israel Batista (PEN), segundo se-
cretário, e Aylton Gomes (PR), terceiro
secretário. Os suplentes dos secretári-
os são Liliane Roriz (PSD), Joe Valle
(PSB) e Benedito Domingos (PP).

Os integrantes da nova Mesa serão
responsáveis pela gestão da Câmara
Legislativa nos próximos dois anos.
Logo após ser eleito, o futuro presiden-
te Wasny de Roure afirmou que o foco
da gestão será "no interesse público, na
transparência e no diálogo com a co-
munidade, respeitando o Legislativo e
a sua economia".

Perfil do novo presidente
Economista, casado, pai de três fi-

lhos, Wasny  é goiano e mora em Brasí-
lia desde 1959. É técnico da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),

onde iniciou a trajetória política
como presidente da associação de
servidores. Mestre em economia
pela UFMG e pela Universidade de
Oxford, Inglaterra, foi eleito depu-
tado distrital pela primeira vez em
1990. Cinco anos depois, foi nome-
ado secretário de Fazenda pelo en-

tão governador Cristovam Buarque.
Em 2003, Wasny assumiu o man-
dato de deputado federal. Eleito em
2010 para o quarto mandato de de-
putado distrital, o parlamentar vol-
tou à Câmara Legislativa, haven-
do ocupado o cargo de líder do go-
verno até setembro deste ano.

 Câmara Legislativa inter-
rompe seu funcionamento até
o dia  31 de dezembro. O re-
cesso foi determinado pelo
Ato da Mesa Diretora nº 100/
2012, de 31 de outubro de
2012. No dia primeiro de janei-
ro, a Casa volta a abrir suas
portas com sessão solene, a
partir das 9h, para a posse da
Mesa Diretora que estará à
frente do Legislativo local no
biênio 2013/2014.

Câmara de recesso
até 31 de dezembro

A partir de 2 de janeiro, a
Câmara retoma o expedien-
te aberto ao público, funcio-
nando das 13h às 19h. E em
1º de fevereiro volta a seu
funcionamento integral, in-
clusive com o início das ati-
vidades parlamentares. Uma
das primeiras pautas do ano
será a eleição dos novos pre-
sidentes das comissões per-
manentes e do corregedor e
ouvidor.

 28 de dezembro de 2012 a 4 de janeiro de 2013
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transparência e no diálogo com a co-
munidade, respeitando o Legislativo e
a sua economia".

Perfil do novo presidente
Economista, casado, pai de três fi-

lhos, Wasny  é goiano e mora em Brasí-
lia desde 1959. É técnico da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),

onde iniciou a trajetória política
como presidente da associação de
servidores. Mestre em economia
pela UFMG e pela Universidade de
Oxford, Inglaterra, foi eleito depu-
tado distrital pela primeira vez em
1990. Cinco anos depois, foi nome-
ado secretário de Fazenda pelo en-

tão governador Cristovam Buarque.
Em 2003, Wasny assumiu o man-
dato de deputado federal. Eleito em
2010 para o quarto mandato de de-
putado distrital, o parlamentar vol-
tou à Câmara Legislativa, haven-
do ocupado o cargo de líder do go-
verno até setembro deste ano.

 Câmara Legislativa inter-
rompe seu funcionamento até
o dia  31 de dezembro. O re-
cesso foi determinado pelo
Ato da Mesa Diretora nº 100/
2012, de 31 de outubro de
2012. No dia primeiro de janei-
ro, a Casa volta a abrir suas
portas com sessão solene, a
partir das 9h, para a posse da
Mesa Diretora que estará à
frente do Legislativo local no
biênio 2013/2014.

Câmara de recesso
até 31 de dezembro

A partir de 2 de janeiro, a
Câmara retoma o expedien-
te aberto ao público, funcio-
nando das 13h às 19h. E em
1º de fevereiro volta a seu
funcionamento integral, in-
clusive com o início das ati-
vidades parlamentares. Uma
das primeiras pautas do ano
será a eleição dos novos pre-
sidentes das comissões per-
manentes e do corregedor e
ouvidor.
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Edição do final de semana passada lista os melhores
parlamentares do Congresso Nacional em produção legislativa

AAAAA

Revista Veja afirma
que Izalci é o 5º
melhor deputado

edição do final de semana passa-
da da revista Veja publicou uma

pesquisa sobre a eficiência dos parla-
mentares do Congresso Nacional. A
matéria “O Brasil do Futuro” avaliou
o desempenho de 513 deputados fe-
derais e 81 senadores  que mais pro-
duziram para o país em 2012 e o único
parlamentar brasiliense entre os 40
primeiros é o deputado federal gua-
raense Izalci Lucas (PSDB).

O ranking dos parlamentares foi
elaborado com a colaboração do Ins-
tituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Necon).  A avaliação consis-
tiu em várias formas de atuação, prin-
cipalmente dos parlamentares que se
preocupam  e se destacam em ações
e em frentes de atuacão pensando
num Brasil melhor.

Segundo a revista, “o modo mais
adequado de medir o desempenho de
um parlamentar em favor de um Bra-
sil mais moderno e competitivo é afe-
rir a qualidade de seu ativismo, em
palavras e votos, em relação a ques-
tões vitais em tramitação na Câmara
e no Senado”. A reportagem chama
de  “ranking do progresso”, a partir
do posicionamento de deputados e se-
nadores em relação a nove eixos fun-
damentais. “Eles começam por uma

carga tributária menor e sistema tri-
butário mais simples, passam pela di-
minuição da burocracia e chegam à
proposta de leis trabalhistas que res-
peitem igualmente empregadores e
empregados”.

Referência
Os nove temas selecionados por

Veja  foram afetados de alguma ma-
neira no Congresso por 142 projetos
de lei e medidas provisórias cuida-
dosamente analisados. Em parceria
com o Núcleo de Estudos sobre o
Congresso (Necon), do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(Iesp/Uerj), Veja  classificou os depu-
tados e senadores de acordo com o
posicionamento deles em relação às
proposições.

Antes de envolver o Necon, Veja
aplicou uma “cláusula de ética”, ex-
purgando previamente os parlamen-
tares envolvidos em escândalos ou
de reputação duvidosa. Foram exclu-
ídos da análise, majoritariamente,
aqueles que se enquadraram na Lei
da Ficha Limpa – ou seja, os conde-
nados em decisão transitada em jul-
gado ou proferida por órgão judicial
colegiado, como os tribunais de Jus-
tiça.

A Ficha Limpa só passou a vigo-
rar, em eleições, a partir de 2012 –
por isso Veja  a usou agora como cri-
tério de corte. É, sem dúvida, a mais
sobejamente aceita ferramenta de
controle do acesso ao Congresso de
políticos comprovadamente deso-
nestos.

Por exigir decisões definitivas, a
Ficha Limpa permitiu o ingresso, no
ranking deste ano, de parlamenta-
res que em 2011 ficaram de fora ape-
nas por serem alvo de processos ain-
da sem veredicto final (evitamos
comparações de desempenho entre
o levantamento atual e o do ano pas-
sado, dada a quantidade de deputa-
dos e senadores que reingressaram
no ranking).

Relevância
Os pesquisadores do Necon apli-

caram a todos os deputados e sena-
dores listados um rigoroso modelo
de análise que permite classificá-los
em um ranking. O passo inicial foi
selecionar as proposições mais rele-
vantes entre as centenas de medi-
das provisórias, projetos de leis or-
dinárias e complementares e propos-
tas de emendas à Constituição que
tramitaram no Congresso em 2012,
as 142 que compõem o estudo.

JOEL ALVES

Calçadão novo no Guará I

joelin@uol.com.br

Neste sábado a partir das 10:30h a Rádio
Comunitária Guara FM, transmite  edição
especial do Programa Guará Vivo, comemora-
tivo ao primeiro ano de atividade. Ao longo de
2012, várias personalidades do Guará e do DF,
participarão do Programa, através de entre-
vistas ao vivo ou pelo Guarafone. Pioneiros,
Jornalistas, Artistas, Líderes Comunitários e
Políticos, além de  Lideranças Empresariais
da Cidade abrilhantaram o Programa trazen-
do informações privilegiadas para o ouvinte.
Em 2013 o Programa com uma nova roupa-
gem continuará trazendo muita informação e
música de bom gosto para animar as manhãs
de Sábado.  Através do dial 98,1FM e/ou pelo
site: www.guarafm.com.br, voce pode assistir
e participar do Programa especialmente feito
para o Guará.

Ultimamente tenho feito caminhadas no
mais novo calçadão do Guará. Fica entre a
QE 08 e a QE 18 e é paralela a Estrada de
Ferro, pertinho do Guará Park/SQB. Além
de um trajeto de cerca de 8 km de piso as-
fáltico e sistema de águas pluviais, o novo
calçadão já conta com uma ilha de exercí-
cios (PEC), um parquinho moderno para
as crianças e uma quadra de esportes em

fase de conclusão na altura da QE 08.
O local é bem arborizado, e se o usuário

tiver sorte ainda pode assistir ao trem  pas-
sando.  Parabéns aos moradores do Guará
I, que reivindicavam esta obra há bastante
tempo, ao secretário Alírio Neto que conse-
guiu os recursosorça mentários e ao GDF
através da Administração do Guará, que
está executando a obra.

Passarela a ponte Niver do Guará Vivo
A Administração do Guará abre lici-

tação em janeiro para a construção de
duas importantes obras. A primeira é
uma Passarela sobre a Ferrovia, ligan-
do o Guará I ao Guara Park (Colonia
Agrícola Águas Claras) e ao Condo-
mínio SQB, na altura da QE 08 do Gua-
rá I.  Esta passarela vai facilitar a in-
tegração destas regiões, atendendo
antiga reivindicação da comunidade.
A segunda Passarela (pequena pon-
te) será no Guará II sobre a nascente
do Parque Denner no Polo de Modas e
vai atender também aos usuários da-
quele Parque que terão mais uma fa-
cilidade para as caminhadas e foram
os autores da reivindicação, além de
dar u ma beleza especial ao local.

A revista
avaliou o
desempe-

nho de 513
deputados

federais.
Izalci se

destacou na
defesa da

Educação e
da Ciência e
Tecnologia

ala pronta. Passagens compradas.
Hotel reservado. Nem sempre essas

Pacotes de férias podem
virar caso de Procon
MMMMM
providências são sinônimo de uma viagem
tranquila. Ao adquirir um pacote turístico, o
consumidor deve estar atento a alguns cui-
dados que podem garantir o cumprimento
dos serviços contratados e até o ressarcimen-
to, em caso de quebra do acordo. As orienta-
ções são do Instituto de Defesa do Consumi-
dor (Procon-DF).

Segundo o diretor-geral do Procon-DF,
Oswaldo Morais, o primeiro passo para evi-
tar transtornos é guardar toda a documen-
tação dos serviços contratados, como folders
promocionais, as condições de pagamento,
e-mails e outros materiais que possam sub-
sidiar uma futura contestação.

"O consumidor não deve aceitar, em ne-
nhuma hipótese, que o combinado seja ape-
nas verbal. Ele deve documentar tudo e im-
primir passo a passo a negociação, para co-
brar o cumprimento dos contratos", afirma
Oswaldo Morais.

Ele ressalta que, quando há quebra do
acordo, a pessoa que se sentir lesada tam-
bém pode recorrer paralelamente à Justiça,
para pedir reparação e ressarcimento. É o
caso, por exemplo, daqueles que enfrentam
problemas com a reserva não efetivada da
hospedagem. "Nessa situação, o consumi-
dor terá que arcar com o valor das diárias

até entrar em um acordo com a empresa con-
tratada ou retornar à cidade de origem. Se a
situação não se resolver favoravelmente, ele
deve ingressar na Justiça com ação por da-
nos materiais e morais", explica o diretor-ge-
ral.

Anúncios
Os cuidados anteriores à contratação do

serviço, como buscar referências e pesqui-
sar sobre a empresa junto aos órgãos de fis-
calização, também ajudam a evitar futuros
problemas. "O consumidor deve saber quais
são os tipos de reclamações que o prestador
de serviço tem e se elas foram resolvidas",
diz Oswaldo Morais.

Também vale ficar atento aos anúncio
de classificados, tanto para hospedagem
quanto para pacotes turísticos. Como exem-
plo, o diretor-geral do Procon conta o caso de
um consumidor que alugou uma casa de dois
pavimentos e seis quartos, a 400 metros da
praia, e, ao chegar ao local, eram apenas
dois quartos em um pavimento, distantes
mais de 2 km do mar. "Outro grupo de consu-
midores nos relatou que comprou um pacote
turístico, mas durante o trajeto o motorista
não sabia como chegar ao lugar. O atraso foi
tão grande que o hotel acabou cancelando
as reservas e deixando todos na rua", alerta
Oswaldo Morais.
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CARLINHOS NOGUEIRA

CIDADE PICHADA
FFFFF achadas de edifícios, mar-

quises, portões, placas de
trânsito, de endereçamento,
paradas de ônibus  e onde me-
nos se  espera há uma picha-
ção no Guará. E a audácia dos
pichadores está cada vez mai-
or, incentivada pela falta de
ação da policia e até então pela
brandura da legislação. Mas, a
partir de maio do ano passado,
o cerco se fecha ao pichador. A
Lei 12.408/2011 sobre as penas
para as pichações, que altera a
Lei 9.605, que era de 1998, pre-
vê sanções mais duras para os
pichadores, o que pode deses-
timular a atividade. Além de
reafirmar a proibição da venda
de tinta aerosol a menores, a
nova lei prevê a detenção de
três meses a um ano ao picha-
dor e multas. Se o flagrante

acontecer numa área tombada,
caso de Brasília, a pena é de seis
meses a um ano.

Porém, na  opinião de legis-
ladores, policiais e psicólogos,
o aumento do rigor da legisla-
ção ameniza mas não resolve o
problema. Para os  três segmen-
tos, a ação mais importante é a
vigilância dos pais e familiares
sobre o pichador.

“A tendência da vítima das
pichações é culpar a ausência
da polícia pelo que aconteceu
ao seu patrimônio. Acontece
que as pichações acontecem
durante a madrugada, geral-
mente entre 2 e 3 horas da ma-
nhã, o que torna difícil o fla-
grante”, explica o delegado da
4ª Delegacia de Polícia do Gua-
rá, Jeferson Lisboa

O delegado lembra também

que a pichação não está sendo
colocada nas prioridades da de-
legacia, porque as vítimas não
tem feito as ocorrências. “A se-
gurança define suas ações com
base nas amostragens de inci-
dências de crimes. Se ninguém
tem reclamado das pichações,
não temos como agir”, completa.

A falta de participação da
comunidade não quer dizer que
o Guará está livre dos pichado-
res. Pelo contrário. Numa volta
rápida pela cidade, a reporta-
gem do Jornal do Guará per-
cebeu que a ação dos pichado-
res é cada vez maior e cada vez
mais audaciosa. Quanto mais
alta e difícil a pichação mais
aumenta a admiração ao picha-
dor.

A pichação é uma espécie
de campeonato entre as gan-

gues.  Identificadas por sinais
que somente o mercado enten-
de, elas mostram aos “adversá-

   PRINCIPAIS GANGUES DE PICHADORES DO DF

rios” a proeza que conseguiram
e com isso sobem no ranking
entre elas.

GSR - Grafiteiros Sem Rumo - Cruzeiro
ARN - Amantes do Rap Nacional - Guará
GMR - Grafiteiros Movimento Rap - Guará
NGR - Nova Geração Do Rap - Guará
DMN - Detonadores Mirins da Ngr
GMB - Galera Maluco Beleza Guará
CCC - Comi Cu de Curioso - Guara
GPO - Galera do Pão com Ovo - Asa Norte e Vila Planalto
NDA - Necessitamos de Alimento - Asa Norte e Sul
LAB - Legião da Arte Brasiliense
FCG - Facção Criminal Do Guará
FKS - Facção Kriminal de Sobradinho
OCP - Organização Criminosa da Pichação

om mais de dez anos de
trabalho, seja como polici-

PREVENIR É MELHOR
QUE REMEDIAR

Deputado Alírio Neto faz balanço de mais um ano de lutra contra as drogas

Alírio assina  convênio entre a Sejus
e a União para combate às drogas

CCCCC
al civil, delegado, administra-
dor regional ou deputado dis-
trital, Alírio Neto, agora à fren-
te da Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos e Ci-
dadania, continua sua cruzada
de esclarecimento quanto aos
perigos que o consumo das dro-
gas pode trazer ao ser huma-
no.

Com base em suas experi-
ências enquanto policial, Alí-
rio conheceu de perto os pro-
blemas das pessoas viciadas e
da violência urbana que o trá-
fico e consumo de drogas ge-
ram para a sociedade. “Percebi
que a vítima mais comum era
sempre o jovem, começando a
conhecer a vida”, lembra o se-
cretário de Justiça.

Naquela época, ainda poli-
cial, Alírio matriculou-se no
curso de formação de pales-
trantes, ministrado pela Secre-
taria de Segurança, visando for-
mar profissionais capacitados
para levar a mensagem contra
as drogas à sociedade. A partir
de então, ele começou a minis-
trar palestras em escolas públi-
cas e particulares e empresas.

Já como secretário de Jus-
tiça, Alírio transformou sua
campanha solitária em uma
política de governo, a Viva a
Vida sem Drogas, levando o Dis-
trito Federal a se tornar uma
unidade da Federação referên-
cia no combate às drogas. “Bus-
camos atacar o problema com
palestras, adequadas para as
faixas etárias que vão do infan-
til ao adolescente, passando
pelos adultos, além das peças
infantis interpretadas por fun-
cionários da Secretaria e da
que eu também interpreto, um
monólogo intitulado Pais e Fi-
lhos”, disse ele.

Apenas esse ano, cerca de
15 mil pessoas assistiram à pa-
lestra em empresas, como a In-
fraero, Bradesco, SLU, Banco do
Brasil, Caesb, canteiros de
obras e, claro, escolas em todas
as regiões administrativas do
DF. Caso, por exemplo, de Pla-
naltina, que recebeu Alírio em
oito unidades diferentes.  Tam-
bém Sobradinho teve muitas
palestras, seguido de Ceilân-
dia, Paranoá, Plano Piloto, Gua-
rá, Itapoã, Arapoanga, dentre
outras, chegando até a Águas
Lindas.

Foco na prevenção
Todo esse esforço reflete a

filosofia de Alírio quanto à ques-
tão das drogas. Ele considera
que “pouco vale gastar milhões
com o aparato repressivo, ainda
que fundamental. Mas é preci-
so lembrar que a cada trafican-
te morto ou preso, surgem 10, 20,
para assumir o negócio”. Para
ele, o melhor caminho para com-
bater o vício é impedir que o jo-
vem entre em contato com a
droga, principalmente esclare-
cendo quanto aos riscos que
elas trazem. “Afinal, enquanto
existir demanda, vai haver ofer-
ta”, conclui.

Nesse aspecto, o deputado e
secretário de Justiça comemo-
ra os avanços conquistados. “Fi-
quei muito feliz em ver que o
próprio Governo Federal reco-
nheceu nosso trabalho. Tanto
que, semana passada, assina-
mos um convênio para implan-
tar nossa política também no
combate ao crack”. Para Alírio,
o saldo deste ano é positivo,
pois, mesmo carecendo de mui-
tos recursos, foi possível implan-
tar novas políticas públicas, ca-
pazes de ajudar na luta contra
as drogas.

Palestras em canteiros de obras,
fazem parte da campanha...

que chega também aos alunos da
rede pública e particular de ensino

Audácia dos pichadores é cada vez
maior no Guará. Vândalos atacam tudo.
Mas pichação agora é crime
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Edital de seleção da empresa que vai elaborar o
projeto foi lançado esta semana. Obra começa em 2013
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Integração com
metrô será no Guará

Metrô

TREM DO ENTORNO

FFFFF oi dado mais um passo para
implantação do Trem do

Entorno. O edital de seleção da
empresa que vai elaborar o es-
tudo de viabilidade do projeto
foi lançado nesta quinta-feira,
27 de dezembro. As obras estão
previstas para começar no se-
gundo semestre de 2013.

O modelo do projeto será o
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT),
que aproveita os trilhos já exis-
tentes utilizados pelo transpor-
te de carga. A integração da li-
nha com o metrô será no Guará,
entre a QE 24 e a colônia Águas
Claras, também conhecida como
GuaráPark.

Coordenado pela Superin-
tendência de Desenvolvimento
do Centro Oeste (Sudeco),  o pro-
jeto conta com a parceria do
GDF, do governo de Goiás, da
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), do Depar-
tamento Nacional de Insfraes-
trutura de Transportes (DNIT) e
Ministério dos Transportes. O
trem do Entorno deve custa cer-
ca de R$ 80 milhões.

A estimativa é que cerca de
600 mil pessoas usem o novo
transporte diariamente, aces-
sando as cidades de Valparaíso,

Cidade Ocidental, Novo Gama,
Santa Maria e Luziânia.

O estudo da viabilidade
deve ser concluído em seis me-
ses e logo depois será lançado
o edital de licitação para a con-
tratação das empresas constru-
toras da obra.

De acordo com o superin-
tendente da Sudeco, Marcelo
Dourado, a implantação do trem
terá um custo pequeno em re-
lação aos benefícios ao usuário.
“Além de aproveitar os trilhos
existentes, terá que ser cons-
truído apenas um ramal de 7
quilômetros até o trem de Luzi-
ânia e algumas estações, inclu-
sive a de Integração com o Me-
trô, no Guará”.

Vantagens do VLT
O Veículo Leve Sobre Trilho

(VLT) é muito utilizado na Eu-
ropa para o transporte de pas-
sageiros em área urbana e tem
a vantagem de ser muito mais
rápido - velocidade entre 80 a
100 quilômetros por hora -  po-
lui muito pouco e pode trans-
portar mais do que o sistema
ferroviário convencional. Em
cada viagem, o trem poderá
transportar cerca de 1,4 mil

pessoas.

Menos trânsito
A linha do futuro trem Bra-

sília-Luziânia desafogará o trá-
fego, cada vez mais intenso, na
BR-040, espinha dorsal do En-
torno Sul (Cidade Ocidental,
Luziânia, Novo Gama e Valpa-
raíso), de onde se deslocam
para Brasília, diariamente, cer-
ca de 500 mil pessoas, para tra-
balhar, estudar, fazer compras
e se divertir. E o aumento desse
trânsito é maior a cada dia.

O Distrito Federal tem hoje
mais de 1,3 milhão de veículos
-  um para cada duas pessoas.
Boa parte deles circula em Bra-
sília, onde não se pode mexer
no traçado original das ruas,
por causa do tombamento da
capital. Segundo projeções da
Sudeco, quem há 10 anos leva-
va 20 minutos para chegar ao
seu destino, leva, hoje, cerca de
duas horas no mesmo percur-
so, quando o carro não se aci-
denta ou tenha alguma pane.
Como  a implantação do trem
do Entorno, essa demanda por
carros particulares em direção
à Brasília seria reduzida em cer-
ca de 30%, segundo os estudos.
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lvo de muitas reclamações
dos usuários, o atendimen-

Hospital do Guará
ganha seu

AAAAA

Centro de
Emergência
to do Hospital Regional do
Guará ficou bem mais ágil com
inauguração do centro de
emergência em março. O novo
setor, coordenado em parceria
com o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu),
passou a atender  os casos mais
graves, que necessitam de
atendimento imediato ou em,
no máximo, 15 minutos. O go-
vernador Agnelo Queiroz e o
secretário de Saúde, Rafael
Barbosa, participaram da en-
trega da nova unidade.  Tam-
bém o setor de radiologia do
hospital  foi completamente
reformado e ganhou novo equi-
pamento.

“Esta nova ala de atendi-
mento de urgências e emer-
gências tem um padrão espe-
tacular, com classificação de
risco e toda a estrutura. Esta-
mos melhorando ainda mais
esta unidade para atendermos
cada vez melhor esta grande
população”, destacou Agnelo
Queiroz. O novo centro de
emergência beneficia, princi-
palmente, os moradores do
Guará, Cidade Estrutural, SIA,
SCIA, Águas Claras, Lúcio Cos-

ta, Setor de Oficinas Sul (SOF
Sul), Núcleo Bandeirante e pro-
ximidades.

O centro de emergência re-
custou cerca de  R$ 90 mil. A
expectativa é de que, com o
novo setor, haja uma redução,
ainda este ano, de cerca de 5%
no número de mortes ocorridas
no hospital por acidente vas-
cular cerebral (AVC) e infarto
agudo do miocárdio.

“Esta ação é fundamental
para salvar a vida dos nossos
pacientes. O que estamos fa-
zendo aqui é dar qualidade ao
atendimento, transformando-o
em de primeiro mundo. Tam-
bém estamos fazendo isso em
outras emergências: começa-
mos pelo Hospital de Base,
inauguramos este serviço aqui
no Guará e o próximo será o
Hospital de Taguatinga”, infor-
mou o secretário de Saúde, Ra-
fael Barbosa.

A equipe do centro de emer-
gência é formada por médicos,
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e técnicos administra-
tivos. O Samu será responsável
pelo atendimento e pelo trans-
porte dos pacientes que preci-
sam de especialidades que não
estejam disponíveis no Hospi-

tal Regional do Guará.

Radiologia
O setor de radiologia do

HRGu, que passou por refor-
mas no piso, teve as paredes re-
vertidas de chumbo e ganhou
novas luminárias e pintura.
Além disso, foram reformados
quatro banheiros. O investi-
mento total foi de R$ 66,7 mil. A
radiologia também recebeu
novo aparelho de raio-x de últi-
ma geração.

O HRGu conta ainda com o
serviço de telemedicina, que
consiste no uso de modernas
tecnologias de telecomunica-
ções para enviar a médicos e
especialistas em outra locali-
dade exames para que eles ava-
liem a situação do paciente e

façam um diagnóstico.
Esse é o caso de pacientes

que tenham sofrido ataque
cardíaco. Após darem entrada
no hospital, eles são submeti-
dos a um exame de eletrocar-
diograma, que é enviado ao

Hospital do Coração (Hcor), em
São Paulo. Segundo a coorde-
nadora-geral de Saúde do Gua-
rá, Maroa Santiago Gomes, em
menos de 10 minutos o resulta-
do do exame com a extensão da
lesão é enviada de volta à equi-
pe do HRGu.

A diretora da Regional
de Saúde do Guará,

Maroa Santiago,
mostra ao governador

Agnelo Queiroz as
novas instalações

O novo centro de emergência para permitir o
atendimento para os casos mais graves em no
máximo 15 minutos

Como atendimento emergencial, é possível
reduzir em 5% as mortes por AVC
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Administração
Regional do Guará
Administrador:
Carlos Nogueira da Costa
Centro Administrativo Vivencial
e Esportivo (CAVE)
Fone: 3383.7200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deverson Lettieri é o novo
presidente da Acig
QQQQQ
Ex-administrador do Guará quer revitalizar associação
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uase acéfala nas últimas
gestões, a Associação Co-

Letieri quer aproveitar sua experiência
como empresário e no governo para
ajudar o empresariado local

mercial e Industrial do Guará
pode tomar novos rumos a par-
tir de 2013 com a eleição de seu
novo presidente, o ex-adminis-
trador regional do Guará, De-
verson Lettieri. Eleito nesta
quinta-feira para um mandato
de dois anos, o novo presiden-
te tem o desafio de reerguer a
Acig, que já foi uma das orga-
nizações mais representativas
e atuantes da cidade.

Até semana passada, eram
três candidatos à presidência
da associação - o próprio Letti-
eri, Júlio César da Silva Melo
(Mix Distribuidora de Cosméti-
cos) e Antonio Carlos da Silva
(Frangos Bahia). Mas, para evi-
tar um racha entre os empresá-
rios, o que iria enfraquecer ain-
da mais a Acig, foi costurada
pelo presidente interino, Nilton
Soares, uma chapa de consen-
so, ficando Lettieri como presi-
dente, Júlio como primeiro vice
e Antonio Carlos como tesou-
reiro.

Para cumprir o desafio de
reerguer a Acig, Lettieri pre-
tende investir na confiança dos
empresários. “Não adianta ter-
mos uma entidade que repre-
sente os empresários sem que
ela ofereça reciprocidade a
eles. Tem que haver uma via de
mão dupla, que oferece e re-
cebe”, diz o novo presiden-
te.

Entre as metas para con-
quistar novamente o apoio do

empresariado guaraense, Let-
tieri pretende oferecer serviços
de assessoria jurídica e contá-
bil, convênios de descontos
médios e odontológicos através
de parcerias com planos de
saúde, cursos de capacitação e
seminários, assessoria na bus-
ca de recursos financeiros mais
baratos em linhas de crédito.

“Vamos abrir um canal para
ouvir os anseios do empresari-
ado guaraense e, a partir daí,
trabalhar para o que ele preci-
sa”, completa Lettieri.

Fortalecer as vocações
Outra meta do novo presi-

dente é fortalecer as duas prin-
cipais vocações empresariais
do Guará, a moda e os serviços
automotivos. “Houve um des-
virtuamento do Polo de Moda,
por conta da especulação imo-
biliária, mas ainda restam cer-
ca de 80 empresas de confec-
ção na quadra, que precisam de
apoio e mais estímulos para
também não dar espaço a ou-
tros tipos de negócios que não
rendam emprego e renda para
a cidade”, explica.

Nesse serviço, Lettieri quer
aproveitar suas experiências
como empresário e como secre-
tário adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
do Governo Arruda, para ajudar
a alavancar o meio empresarial
guaraense. “Vamos buscar no-
vos parceiros, da cidade e de
fora, para ajudar nessa emprei-
tada”, promete.

Experiência como
empresário e no governo
Membro de uma das famílias mais tradicionais do Guará

- seu pai foi um dos pioneiros da cidade e fundador do Cen-
tro Espírita André Luiz - Deverson Lettieri é empresário do
ramo de clínica para exames de direção, de construção civil
e de imobiliária.

Foi administrador regional do Guará, diretor do Detran-
DF e secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do GDF (SDE) no Governo Arruda.
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Conselho Tutelar

Hospital do Guará recebe doação
de aparelhos de fisioterapia

OOOOO

O QUE ABRE NO ANO NOVO

Falta reciprocidade
Veja o que abre e o que fecha nos dias 31 de dezembro de 2012 e 1º de janeiro
de 2013

Ônibus
O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) informa que no dia 31 a frota
seguirá a tabela de sábado, operando de acordo com a demanda:
- As linhas que têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto terão reforço, de
acordo com a demanda, das 19h do dia 31 de dezembro até as 5h do dia 1º de
janeiro. O objetivo é atender as pessoas que irão participar da festa de réveillon
na Esplanada, que tem previsão de público de 100 mil pessoas.
- A linha 103.1 (Rodoviária do Plano Piloto – Prainha) será reativada para atender
passageiros que vão para a Prainha do Lago Sul. Haverá viagens extras,
conforme demanda, das 18h do dia 31 de dezembro até as 6h do dia 1º de
janeiro.
No dia 1º, os horários seguirão a tabela de domingo.

Metrô
Haverá operação das 6h do dia 31 até as 2h do dia 1º de janeiro. Entre 0h e 2h do
dia 1º, o embarque será feito somente na Estação Central, na Rodoviária do Plano
Piloto, e o desembarque, em todas as estações.

Saúde
Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, só funcionarão as emergências dos
hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no dia 31, os
bancos terão apenas expediente interno, sem atendimento ao público. No dia 1º
de janeiro, os bancos fecham.

Caesb
A Caesb atenderá 24 horas pela Central de Relacionamento com o Cliente, no
telefone 115. As atividades essenciais de manutenção e operação serão
mantidas, em esquema de plantão. As agências não abrirão nos dias 31 de
dezembro e 1º de janeiro.

CEB
Atenderá 24 horas pela Central de Relacionamento com o Cliente, no telefone 116.
As atividades essenciais de manutenção e operação serão mantidas, em
esquema de plantão. As agências não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de
janeiro.

Procon
Estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será
retomado na quarta-feira (2), das 8h às 17h.

Na Hora
Os postos do Na Hora também não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de
janeiro. Na quarta-feira (2), o público voltará a ser atendido, das 7h30 às 18h30.

Comércio
As lojas do Distrito Federal, incluindo shoppings, funcionarão no dia 31 das 9h às
17h, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas. No dia 1º de janeiro, o
comércio não abrirá.

Catetinho
Não vai funcionar nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

Museu Nacional
Estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

Parque Nacional de Brasília (Água Mineral)
No dia 31 de dezembro, o parque abrirá no horário normal, das 8h às 16h. Já no
dia 1º de janeiro, ficará fechado. Os ingressos custam R$ 6,50. Crianças com até
11 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais não pagam entrada.

Parques do DF
Funcionarão normalmente nos dois dias, das 8h às 18h.

Jardim Zoológico
No dia 31, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília receberá os visitantes das 9h
às 12h. No dia 1º, o parque estará fechado.

Jardim Botânico
O parque não funcionará nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Torre de TV Digital
No dia 31, o funcionamento será normal, das 9h às 17h. No dia 1º de janeiro, o
horário de visitação será reduzido, das 13h às 18h.

Torre de TV
Funcionará normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 9h às 20h.

 Contracheques
do GDF Internet

O contracheque dos servidores do GDF
voltaram a ficar disponíveis para consulta

pública na Internet. A decisão é do ministro
Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, ao
derrubar a liminar conseguida pelo Sindicato dos

Servidores Públicos da Administração Direta
(Sindireta), que alegara “invasão de privacidade”.

A partir de agora, quem quiser conferir
os salários dos servidores, desde que

se identifique e diga o movito.

O governador Agnelo Queiroz fez um balanço otimista
do seu governo nos dois primeiros anos. Aproveitou para
anunciar novas obras e investimentos para alavancar de
vez o governo.  Quanto à avaliação positiva, não é isso que
a população sente e vê. Tomemos como referência o Guará.
Infelizmente, nesses dois primeiros anos da gestão  petis-
ta a cidade foi quase ignorada pelo poder central. As úni-
cas ações foram desenvolvidas pela Administração Regio-
nal com recursos próprios. Não há uma única obra de mai-
or vulto na cidade, a não ser a ampliação da emergência do
Hospital Regional do Guará. O Parque do Guará, anuncia-
do como prioridade de governo durante a campanha elei-
toral, agora que recebeu algumas obras, mesmo assim, da
iniciativa privada.

Alguns petistas reclamam que eu tenho sido severo nas
críticas ao atual governo. Quero deixar claro que nada te-

Neste sábado (29 de dezembro ), um mutirão do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal (Detran) vai realizar vistorias necessárias ao
processo de transferência de veículos. O atendimento será feito pelos
postos de Taguatinga, SIA e Sobradinho, das 7h às 13h, mediante
agendamento no site do órgão. Para marcar um horário, clique aqui.
Além de facilitar o atendimento ao usuário que não pode comparecer de
segunda a sexta, a iniciativa tem o objetivo de aumentar a oferta do
serviço, já que a demanda por vistorias cresce consideravelmente no fim
do ano. A taxa pelo atendimento é de R$ 156.

Mutirão do Detran

nho contra o Governo Agnelo e nem torço para ele dar
errado. Pelo contrário, como cidadão brasiliense e guara-
ense torço para ele dar certo. Mas, infelizmente, não é o que
está acontecendo. O que eu e a população guaraense co-
bramos é no mínimo a reciprocidade à votação que a cida-
de deu ao governador e aos seus aliados nas últimas elei-
ções. Foram mais de 70% dos votos, a maior proporção en-
tre as regiões administrativas.

E se não mudar sua postura em relação à cidade daqui
pra frente, as candidaturas de Agnelo e de seus aliados
nas próximas eleições vão perder muitos votos no Guará.

Repito, é apenas uma constatação. Quem achar que es-
tou exagerando, basta ouvir a população. Há um descon-
tentamento quase geral do guaraense com o atual gover-
no. E, ao que parece, é a opinião do brasiliense em geral,
segundo a última pesquisa do Instituto O&P.

Fora do ar
A Administração do Guará está
sem Internet há duas semanas.

A explicação é que falta uma
peça da central de telefonia.

Com isso, todos os serviços
prestados ao cidadão

estão prejudicados.
O site da Administração

está fora do ar. Simplesmente
porque  não conseguem
a bendita peça, que é de

fabricação nacional.
O problema é que a aquisição depen-

de da Central de Compras do GDF.
Um absurdo!  É muita incompetência.

Carreta
da Mulher

A Carreta da Mulher, unidade
móvel da Secretaria de Saúde para
exames preventivos, vai ficar mais
uma semana no Guará. Até dia 4
de janeiro. No caminhão, estacio-
nado em frente ao Posto de Saúde
01, ao lado do Hospital do Guará,
podem ser feitos examos de
mamografia, ecografias diversas e
preventivo ginecológico. O atendi-
mento é de segunda a sexta, das
8h às 12h e das 13h às 17h. Tudo
de graça.

Li, com interesse, a reportagem so-
bre a eleição dos novos titulares do
Conselho Tutelar do Guará. No final da
reportagem, há a informação de que o
Conselho não tem praticamente ne-
nhuma estrutura para trabalhar.

Ora, se não tem como trabalhar, por
que existe? Pelo jeito, é mais um cabi-
de de emprego pago pela população.
Pelo que fui informada, o salário de
conselheiro ultrapassa os R$ 2 mil.Ou
seja, o órgão do Guará gasta no míni-
mo R$ 15 mil mensalmente, incluindo
os encargos, para dizer que existe.

Enquanto a comunidade não pode
contar com um órgão importante con-
tra a violência aos menores, a Câmara
Legislativa gasta milhões com mordo-
mias aos deputados distritais e a seus
funcionários. E o GDF gasta outros tu-
bos com outras bobagens, como aque-
le projeto que o governador Agnelo
Queiroz foi buscar em Cingapura.

O povo precisa dar o troco nas próxi-
mas eleições.

Wilma Teixeira Magalhães

Má vontade do JG
Sou eleitor petista e também avalio

o Governo Agnelo como aquém do que
esperavam seus eleitores. Mas, nem
por isso, o Jornal do Guará precisa ser
tão ácido com o governo. Nem mesmo
as boas ações do governo recebem tra-
tamento positivo do jornal. Veja a re-
portagem da página 9 da edição da
semana passada, em que o governador
anuncia uma série de iniciativas para
2013. A própria manchete é crítica:
“Agoa vai?”. Dá a entender que quase
nada foi feito até agora.

Não sou partidário da opinião da
maioria dos petistas de que há uma
“mídia golpista” conspirando contra
os governos e personagens de esquer-
da. É uma grande bobagem pensar
isso. Pode ter havido exageros na vota-
ção do Mensalão, mas os crimes estão
comprovados.

Voltando ao Jornal do Guará, perce-
bo um ressentimento de vocês para
com o Governo Agnelo. Imagine qual
deve ser o motivo, mas acho que deve-
riam pesar menos na mão. O governo é
ruim, mas não tanto.

Maurílio Gomes Lima

Hospital Regional do
Guará e centros de saú-

de recebem no próximo dia
10 de janeiro novos equipa-
mentos de fisioterapia, doa-
dos pelo Rotary Club do
Guará Águas Claras, em par-
ceria com a Fundação Rotá-
ria e clubes rotarianos  da
China.  São 15 tipos de equi-
pamentos e produtos de fi-
sioterapia, de Microtherm
até exercitador de mãos e
dedos.

A doação, no valor de R$
41 mil, foi viabilizada atra-
vés de um projeto de Subsí-
dios Equivalentes, adminis-
trado pela Fundação Rotária,
em parceria com clubes do
País e da China.

Outras doações
Antes da doação dos equi-

pamentos de fisioterapia, o
Rotary Guará Águas Claras
já havia feito outras doações
ao Hospital e aos centros de
saúde da cidade: equipa-
mentos médicos hospitala-
res (biombos, dopler fetal,
dopler vascular, adipômetro
estéril, histerômetro, otoscó-
pio, cubas, pinças) ao Cen-
tro de Saúde 02. Os equipa-

mentos servem  para pre-
venção e diagnóstico preco-
ces de doenças nos pacien-
tes diabéticos e hipertensos
e, para melhorias de condi-
ções de atendimentos pres-
tados às mulheres no pré-na-
tal, ginecologia e pediatria.

O Setor de Geriatria do
Hospital Regional do Guará
recebeu, em 2010,  12 apare-
lhos  ortopédicos do RC Gua-
rá Águas Claras, adquiridos
com recursos do Programa
de Subsídios Simplificados
(Distrito 4530)  da Fundação
Rotária. Foram doados  ca-

deiras de rodas e banho, mu-
letas e andador - para aten-
der ao Programa de Atenção
Integral à Saúde do Idoso do
Hospital.

Em 2012, o clube  doou 40
produtos médico-hospitala-
res ao Hospital Regional do
Guará e os centros de saúde
02 e 03, como  biombos, esca-
das, aparelhos de pressão es-
tescópios e produtos diver-
sos para curativos (pinças, te-
souras, cubas), cadeiras de
rodas e 700 (setecentas) fral-
das geriátricas, balanças e
aparelho de DVD.

O Rotary tem sido o principal parceiro do Hospital
do Guará e tem feito várias doações à área da saúde

2  28 de dezembro de 2012 a 4 de janeiro de 2013

Venha curtir a virada do ano
no mais novo e melhor hotel
de campo do Centro Oeste
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O QUE DE MAIS IMPORTANTE
ACONTECEU NO GUARÁ EM 2012

O trem está chegandoO trem está chegando

Hospital do Guará
ganha emergência
Hospital do Guará
ganha emergência

Cidade sofre com
as pichações

Página 5

Publicado o edital para escolha da empresa que vai elaborar o projeto do
Trem do Entorno, que terá estação de integração com o metrô no Guará.

Cidade sofre com
as pichações

Revista Veja diz
que Izalci é o 5º
melhor deputado

Edição do final de semana
da revista coloca o
deputado federal
guaraense entre os mais
eficientes da Câmara dos
Deputados.
                            Página 7

O ex-administrador
regional do Guará, Dever-
son Lettieri, foi eleito o
novo presidente da
Associação Comercial e
Industrial do Guará.
                               Página 3

Lettieri é o novo
presidente da Acig
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