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Projeto Limpa Brasil 
chega ao Guará Página 3

Plano de Manejo da Rebio neste sábado
O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) apresenta neste sábado de manhã, na Administração Regional,  o projeto de recuperação da Reserva Bio-

lógica do Guará (Rebio). Os moradores vão poder dar suas opiniões sobre o projeto, que será elaborada por uma empresa especializada (Página 9).

Cozinha Industrial do Sesi no Guará 

produz mais de três mil refeições por dia

Detran faz blitz para 
educar motoboys

Construída no Guará em 1990, a cozinha industrial do Sesi abastece as unidades de três cidades do DF, dezenas de indústrias, escolas 
e projetos do órgão, tudo com cuidadoso processo de qualidade. Veja como a Central de Produção de Alimentos funciona na Página 5.

Página 9
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Comida de rua

Muito interessante a matéria sobre 
comida de rua. Discordo e concordo 
com partes do que foi abordado. 
Também sou usuário da comida de 
rua,  mas tenho a preocupação de 
verificar as condições de higiene 
de onde estou  comendo. Faço isso, 
porque já tive intoxicação alimentar 
por ter consumido um churrasquinho 
numa praça do Guará.

Como a matéria informa, a comida 
de rua é difundida até nos Estados 
Unidos, mas lá e em outros países há 
uma fiscalização rigorosa dos órgãos 
responsáveis pela saúde pública. 
Infelizmente, não é o que vejo no 
Brasil.

A fiscalização aqui é frouxa porque 
não atua (quando atua) durante a 
noite e nos finais de semana, quando 
os quiosques e carrinhos de lanche 
são montados.

No Brasil, é 8 ou 80: quando o 
governo age é para fechar tudo. Não 
seria o caso da comida de rua, que, 
quando o manuseio é correto, passa a 
ser uma excelente alternativa para um 
lanche rápido e barato.

Maurício Bomtempo

Repórter estudante

Parabéns à reporter Denúbia 
Amorim pela excelente matéria sobre 
comida de rua no Guará. Mesmo 
sendo ainda estudante de jornalismo, 
produziu uma reportagem elucidativa 
e oportuna.

Celina Alves Cerqueira

Candidatos do Guará

Li, com atenção, a matéria sobre 
a força dos pequenos candidatos a 
distrital. Tecnicamente perfeita a 
análise. Mas, vamos à prática. Sugiro 
que o Jornal do Guará faça uma 
matéria sobre os eventuais candidatos 
da cidade para as eleições do próximo 
ano.

Com a candidatura de Alírio para 
deputado federal, acho que o Guará 
vai ficar órfão de um representante na 
Câmara Legislativa. Ainda não li sobre 
um provável herdeiro dos votos dele. 

A nossa cidade não pode ficar 
sem um representante na Câmara 
Legislativa, que é o fórum que 
representa as cidades do DF. 
Precisamos nos mobilizar enquanto é 
tempo.

Aarom Caldeira

Ônibus mantidos
O Tribunal de Justiça do 

DF acatou os argumentos da 
Procuradoria Geral do DF e 
derrubou a liminar que havia 
suspendido os contratos já 
assinados pelas empresas de 
ônibus Piracicabana e Marechal, 
responsáveis pelas bacias 1 e 4. 

Com isso, fica mantida a 
licitação para a troca da empresa 
responsável pela Bacia 4, que 
vai servir ao Guará, Taguatinga, 
Ceilândia, Águas Claras e Park 
Way. Nessas linhas serão 464 
veículos novos. 

A previsão é que as empresas 
comecem a colocar seus veículos 
novos nas ruas na próxima 
semana.

Lions Guará
A sede do Lions Clube Guará 

Governador Almir, no Cave, 
vai sediar neste sábado, 26 de 
outubro, a partir das 20h30, a 
Assembléia Festiva Conjunta na 
visita oficial do Governador de 
Lions César Coelho Perpétuo. 

Quem é candidato?
Estamos preparando uma reportagem para a próxima edição 

sobre os pré-candidatos do Guará, agora que fechou o prazo 
para as filiações partidárias paras eleições de 2014. Se você é um 
pré-candidato ou conhece alguém que é, nos envie email para 
contato@jornaldoguara.com, se possível, com foto e um pequeno 
currículo.

Poluição 
visual

O Comitê 
de Combate à 
Poluição Visual 
voltou a atuar 
contra as faixas 
de propaganda 
em área pública. Na semana passada, foram 
recolhidas 52 faixas no Guará. De acordo com o diretor 
operacional da Secretaria da Ordem Pública e Social 
(Seops), Ricardo Soares, será acionada a  
Agência de Fiscalização para multar os infratores. 

Já estava na hora do governo agir contra a 
poluição visual nas áreas públicas.

Atendimento 
sustentával

A CEB 
Distribuição 
inaugurou na 
semana a  sua 
primeira unidade 
de atendimento 

sustentável em Brazlândia, com o reaproveitamento 
de equipamentos e peças que seriam jogados fora 
como sucata.O projeto reutilização materiais como fios 
de alta tensão, tambores de óleo, tampas de postes e 
medidores de energia. Além da utilização dos materiais 
descartados, a unidade sustentável contempla, ainda, 
o uso racional da energia e da água, coleta seletiva do 
lixo e coleta de lâmpadas e baterias usadas.A próxima 
agência a receber o projeto é a do Guará.

A obra da Praça da Moda 
mal foi iniciada e um quiosque 
já está em construção no local. 
O quiosque é o mesmo que foi 
retirado para que a obra fosse 
realizada e a construtora pudesse 
fazer o calçamento no local. Nessa 
semana, máquinas começaram a 
furar o concreto para a construção 
das colunas do quiosque. Boatos 
entre os empresários do Polo de 

Moda afirmam que a Administração 
destinaria oito quiosques para a 
Praça da Moda, mas o administrador 
Carlinhos Nogueira garante que o 
único estabelecimento no local será 
o quiosque em construção. Mesmo 
assim, a obra deveria ser entregue à 
população antes de ser ocupada por 
quiosques, afinal, a Praça da Moda 
está sendo construída com recursos 
públicos.

Dono da Praça da Moda

Parceria universitária
As belas fotografias que 

ilustram a capa e a matéria 
sobre Comida de Rua na edição 
passado do Jornal do Guará são 
da estudante de Comunicação 
Social Fernanda Silva (a edição 
completa está disponível em 
jornaldoguara.com)

A parceria com a faculdade 
Icesp Promove tem rendido 
uma boa experiência para os 
futuros jornalistas e para o JG, 
pela satisfação de ser o primeiro 
veículo de publicação das suas 
matérias. No próximo semestre 
queremos ampliar a perceria 
com um novo projeto radiofônico. 
Mérito da professora Ana Seidl e 
do professor Dácio Renault.
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ÓRGÃOS
PÚBLICOS

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
Diretora: 
Maria Carlos Moreira
QE 12 Área Especial
Fone: 3568-7867

Divisão Regional de Ensino
Diretor: 
Selassie das Virgens Júnior
QE 38 AE
Fone: 3901-6656

Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS)
Coordenadora: 
Helena da Silva Melo
EQ 15/26 AE
Fone: 3568-4059

CAESB - Escritório Regional
QE 13
Fone: 115

CEB - Escritório Regional 
QI 20 Bl. A 
Gerente: Selma Lúcia M. André
Fone: 3465-9009

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

4ª Delegacia de Polícia
Delegado:  
Rodrigo Larizzatti
EQ 15/26 (Centro Comunal)
Fone: 3207.6572

4º Batalhão de Polícia Militar
Cel.Antonio Carlos Freitas
AE 10 Bl. A
Fone: 3910-1614

Corpo de Bombeiros
Major Fabiana Santos de Oliveira
QE 2 - Guará I - 3901-8368

Agência do Trabalhador
Gerente: 
Lucas Genésio de Matos
QE 2 Lote N AE
Fone: 3382.6781- 3382.0470

Procon
Sede da Administração do Guará
Chefe: Eleide Botelho Cialho
Fone: 3383-7288

Juizado Especial de Competência Geral  
do Guará (Pequenas Causas)
AE 8 Lote F - Guará II
Diretor de secretaria: Cláudio Farias
Fones: 3103-4490

Cartório Eleitoral
Chefe: 
Rafael Simões Espiríto Santo
QI 7 Lote C
Fone: 3382.7741

Conselho Tutelar do Guará
Colônia Agrícola Águas Claras,  
Chácara 20 - Guará II
Fones: 3568-3829/ 7812-0610

Na última segunda-feira um 
workshop promovido pela 

Faculdade Projeção apresen-
tou aos empresários do Gua-
rá uma oportunidade de cres-
cimento para suas empresas. 
Um termo de cooperação foi 
firmado entre o GDF e a facul-
dade para que a Inove Con-
sultoria Jr, empresa júnior da 
instituição, faça diagnósticos 
organizacionais nas empresas 
do Guará gratuitamente. Os 
empresários conseguem iden-
tificar problemas e achar so-
luções para suas empresas e 
os alunos tem a a possibilida-
de de conhecer as empresas 
de perto e desenvolver proje-
tos de melhoria, colocando em 
prática os conhecimentos ad-

quiridos na graduação. 
O workshop contou a parti-

cipação do diretor do campus 
Guará do Projeção, o profes-
sor Gilson Gomes das Neves, 
da coordenadora do curso de 
administração, professora Mi-
chele Lemos Ferreira de Sá, 
do coordenador da Inove, o 
professor Ivan Calderon Ar-
rueta Ribeiro e do administra-
dor do Guará Carlinhos No-
gueira. 

A Inove é composta por 
alunos, ou consultores junio-
res, dos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, 
Logística e Publicidade e Pro-
paganda. Entre os serviços 
gratuitos ao empresários es-
tão a análise e interpreta-

ção das relações de negócio, 
diagnóstico organizacional, 
treinamento pessoal, parece-
res técnicos profissionais, tra-
balhos de avaliação conjunta, 
reestruturação das empresas 
consulentes, consultoria na 
implementação da terceiriza-
ção, elaboração de projetos, 
avaliação de franquias, con-
sultoria no plano de negócios 
e plano de marketing das em-
presas. 

 Os empresários interes-
sados podem solicitar a con-
sultoria por e-mail (inove-
guara@projecao.br), telefone 
(30386534) ou visitando a Ino-
ve na Faculdade Projeção, na 
saída do Guará II, às terças-
feiras de 14h às 18h. 

Faculdade prestará 
consultoria gratuita 
a empresários

Empresa Júnior do Projeção fecha parceria com a 
Administração para atender empresas da cidade

Este é o tema do Proje-
to Limpa Brasil!, que aconte-
ce no dia 26 de outubro em 14 
cidades brasileiras, entre elas 
Brasília, o Guará incluído.

Será necessário reunir vo-
luntários para retirar o lixo 
das ruas, durante um dia in-
teiro, e aproveitar a data para 
incentivar uma mudança de 
hábito com relação ao lixo.

O Limpa Brasil faz parte 
de um movimento mundial de 
mobilização social conhecido 
por Let's do it!l. O projeto, que 
ocorreu em Brasília em 2011, 
volta à Capital Federal no úl-
timo sábado de outubro (26), 
e tem o apoio da Casa Civil do 
DF, por meio da Coordenado-
ria das Cidades.

Com a proposta o GDF 
quer inserir e engajar as Ad-
ministrações Regionais no 
movimento para que elas aju-
dem a divulgá-lo, mobilizan-
do a população.

De 2011 a 2012, foram rea-
lizadas ações em 16 cidades 
brasileiras, em parceria com a 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco) e com 
a participação de 116 mil vo-
luntários. Como resultado, foi 
recolhido cerca de 1 milhão de 
tonelada de material com po-
tencial de reciclagem, o que 
beneficiou 100 cooperativas e 
mais de 2 mil famílias.

Para participar da mobili-
zação basta se inscrever no 
site do http://www.limpabra-
sil.com/inscricao.asp e no dia 
da ação retirar o kit de limpe-
za com uma luva e um saco de 
100 litros. Mas quem quiser 
pode usar o saco de lixo que 
tiver em casa.

O Let´s do it! surgiu na Es-
tônia em 2008, idealizado pelo 
ambientalista Rainer Nölvak. 
A proposta era limpar todo o 
país com a ajuda da socieda-
de civil e de empresas parcei-
ras. Hoje, o movimento ocorre 
em mais de 60 países, em to-
dos os continentes.

Limpa Brasil 
no Guará

Reforma das praças das QIs 10 e 16
A Administração do Gua-

rá está reformando a praça 
das QIs 10 e 16. O projeto de 
revitalização inclui a troca do 
piso das quadras, alambra-
dos, areias dos parquinhos e 
pintura geral das praças. Tudo 
será finalizado e entregue a 
comunidade até o final do de 
novembro. 
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Quem passa pela via con-
torno do Guará II, ao lado 

da QE 19, não imagina a estru-
tura e a capacidade de produ-
ção da Central de Produção de 
Alimentos do Sesi, aquele pré-
dio na entrada do Parque do 
Guará. Lá dentro são produ-
zidas cerca de 3 mil refeições 
por dia, que abastecem os res-
taurantes do próprio Sesi e de 
Gama, Taguatinga e Setor de 
Indústrias, além dos projetos 
de escola integral do órgão. E 
tudo com cuidadoso controle 

de qualidade.
O trabalho começa na se-

leção da matéria-prima. O 
SESI seleciona os seus for-
necedores, através de licita-
ção, através de um processo 
detalhado. Como a qualida-
de da refeição preparada de-
pende diretamente da quali-
dade dos alimentos utilizados, 
uma equipe coordenada por 
uma nutricionista acompanha 
cada etapa, da produção das 
hortaliças à entrega, com vi-
sitas periódicas aos fornece-

dores para checar 
as condições de 
armazenagem e 
produção dos ali-
mentos. A imensa 
cozinha prepara 
refeições comple-
tas para almoço e 
lanches, com so-
bremesas e pa-
nificados. Para o 
preparo de 3 mil 
refeições, são usa-
dos diariamen-
te 300 quilos de 
tomate, 250 qui-
los de arroz, 140 
quilos de feijão, e 
mais de 700 qui-
los de carne bran-
ca e vermelha. Os 
500 quilos de fru-
tas utilizados são 
os produtos mais 
sujeitos à sazo-
nalidade, por isso 
as nutricionis-
tas do SESI dão 

preferência às frutas da esta-
ção, para garantir o frescor e 
a padronização dos alimen-
tos. Para a nutricionista Fer-
nanda Gomes, o cuidado com 
a qualidade precisa ter toma-
do desde a produção da maté-
ria-prima até a entrega das re-
feições prontas. “Temos uma 
equipe com responsáveis por 
cada detalhe dentro da CPA. 
Tudo aqui é feito seguindo pa-
drões de produção determina-
dos, para garantir a seguran-
ça e a satisfação de quem vai 
consumir os alimentos”. 

Todos os aspectos da pro-
dução são coordenados e su-
pervisionados por nutricio-
nistas, sob coordenação da 
administradora da unidade, 
Susana Assunção.  São 12 pro-
fissionais de nutrição, respon-
sáveis pelas áreas de planeja-
mento, produção, consultoria 
e qualidade. O preparo come-
ça de dia, com a preparação 
dos alimentos que serão cozi-
dos à noite. Tudo é higieniza-
do, cortado, e separado, além 
do panificação e do prepara-
do de sobremesas. À meia noi-
te começa o trabalho pesado. 
Mais de vinte pessoas assu-
mem as caldeiras, fornos e 
mesas de preparo, até as pri-
meiras horas do dia, quando 
tudo é embalado e despacha-
do para as empresas.  

Controle de qualidade
As refeições produzidas 

seguem os padrões exigidos 

pelo Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador – PAT, do 
Ministério do Trabalho, que 
tem como objetivo melhorar 
as condições nutricionais dos 
trabalhadores, com repercus-
sões positivas para a quali-
dade de vida, além da redu-
ção de acidentes de trabalho 
e o aumento da produtivida-
de. Em cumprimento de uma 
norma da Agência de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), o Sesi 
acompanha as diretrizes do 
Programa de Alimento Saudá-
vel – PAS. 

Para empresas e eventos, o 
Sesi fornece várias opções de 
cardápio. Pode-se encomendar 
a comida nos hotboxes, caixas 
isotérmicas com cubas para a 
colocação em rampas de res-
taurantes e refeitórios, ou em 
marmitas individuais descar-
táveis. Há desde as refeições 
mais simples, compostas de 
uma salada, arroz, feijão, car-
ne e guarnição, a pratos exe-
cutivos, com 4 a 5 opções de 
salada, dois tipos de arroz, fei-
jão, duas guarnições, dois ti-
pos de carne e sobremesa. 
Pode-se optar também por lan-
ches e mesas de coffee breaks, 
para escolas, empresas, excur-
sões e eventos. Basta entrar 
em contato com a Central de 
Produção de Alimentos e esco-
lher entre as opções de cardá-
pio. A unidade atende pedidos 
de empresas de qualquer por-
te, basta fazer o pedido com 
antecedência.

Cursos e projetos
Além da produção de ali-

mentos, a unidade do Sesi 
Guará oferece para as empre-
sas e comunidade, palestras, 
cursos de alimentação saudá-
vel, orientações nutricionais, 
consultoria sobre cardápios, 
funcionamento de refeitórios 
e cozinhas, segurança do ali-
mento e treinamentos sobre 
boas práticas de fabricação 
e manipulação de alimentos, 
realizados por uma equipe de 
nutricionistas. 

Dentre as estratégias de 
educação alimentar, destaca-
se o Programa Cozinha Brasil, 
que utiliza os alimentos de 
forma integral (cascas, talos, 
sementes, folhas e etc) para 
a preparação de bolos, sucos, 
salgados, doces e outras re-
ceitas. O caminhão do pro-
grama estará até o dia 7 de 
novembro na Escola Classe 5, 
na QE 20. As atividades diá-
rias com as crianças ajudam 
a promover a alimentação 
saudável ao estimular o con-
sumo de frutas e verduras pe-
las crianças, tudo de um jeito 
lúdico e divertido. A direto-
ra da escola Janaína Andrea 
Alves, ao elaborar o planeja-
mento anual, decidiu recorrer 
ao projeto. Após fazer a soli-
citação e cumprir os requisi-
tos exigidos pelo Sesi para re-
ceber o caminhão, confirma o 
sucesso da parceria entre a 
instituição de ensino e o Co-
zinha Brasil. 

Cozinha do Sesi produz

Criada para alimentar 
os trabalhadores 
da indústria 
brasiliense, a Central 
de Produção de 
Alimentos, cozinha 
três toneladas  
durante a madrugada 

Alunos da Escola Classe 5 durante atividade do 
projeto Cozinha Brasil. No horário de aula, os alunos 
tem contato com técnicas de cozinha, visando uma 
alimentação saudável e o aproveitamento integral 

dos alimentos. 

A imensa estrutura 
do SESI no Guará 
pode produzir até 

10 mil refeições 
completas por dia se 

houver demanda. 

3 mil refeições por dia 
no Guará
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Empresa do Guará 
facilita o caminho 

entre o produtor e a mesa 
Distribuidora de alimentos inova ao fornecer legumes 
e frutas todos os dias, diretamente da plantação

Ao sair da plantação e chegar à 
mesa, os legumes e frutas passam 

por um longo processo. Para garantir o 
frescor e qualidade, é preciso comprar 
os alimentos todos os dias. O problema 
é que na rotina extenuante dos restau-
rantes nem sempre dá tempo para vi-
sitar os melhores produtores e conse-
guir os vegetais no ponto certo. Para 
ter a certeza que a refeição prepara-
da ficará no gosto do cliente, os donos 
de restaurante precisam sair nas pri-
meiras horas do dia e percorrer gran-
des distâncias para comprar sua maté-
ria-prima com preço justo e qualidade. 
As únicas opções próximas são a Cea-
sa (Central de Abastecimento do Dis-
trito Federal) e os supermercados, que 
vendem com preço de varejo ao consu-
midor final, precisando embutir no pre-
ço os custos com o desperdício e com a 
estrutura do estabelecimento. E quem 
conhece bem a Ceasa, sabe que, além 
de sempre cheia, os preços dos produ-
tos são sempre os mesmos entre os di-

versos vendedores, o que encarece os 
produtos. 

Pensando em uma solução para os 
restaurantes e pequenos mercados, 
os empresários Alessandro Amorim 
e Cristiano Urbano, imaginaram um 
modelo de negócio para atender es-
ses clientes cansados de ter de buscar 
os melhores alimentos para suas cozi-
nhas. Montaram a Manassés, uma dis-
tribuidora de alimentos com fornece-
dores exclusivos e eles mesmos, com 
experiência no ramo de alimentação, 
selecionam o produto, buscam e entre-
gam na porta dos estabelecimentos. O 
dia deles começa às 4h30 da manhã, 
quando saem de casa, passam no Cea-
sa para checar os preços dos produ-
tos, e partem para visitar seus produ-
tores. Em cada plantação, negociam 
diretamente com o produtor o preço e 
conferem a qualidade dos alimentos. 
Como as encomendas chegam no dia 
anterior, sabem exatamente quais ali-
mentos comprar, a quantidade e como 

os clientes os querem. O tomate, por 
exemplo, se for utilizado para fazer 
molho de massas deve ser comprado 
mais maduro, se for para revenda ou 
salada, um pouco mais verde. Isso é 
determinado pelo cliente e levado em 
consideração na escolha de cada legu-
me ou fruta. 

O serviço proporciona conforto e 
economia aos donos de restaurante, 
já que podem abrir mais tarde, com 
a garantia de que a lista de compras 
passada no dia anterior (os pedidos 
devem ser feitos até as 16h) estará en-
tregue nas primeiras horas da manhã, 
com preços de atacadista, às vezes 
menor que os praticados na Ceasa. A 
lista de produtos fornecidos pela Ma-
nassés é longa e inclui desde os ve-
getais mais comuns, como batata, ce-
bola, alho, a pedidos específicos como 
batata doce, alcachofra e tomates ce-
reja. Para fazer os pedidos, bastas en-
trar em contato por e-mail ou pelos te-
lefones abaixo. 

Os serviços de entrega de 
alimentos saudáveis e frescos 
não são apenas para empresas. 
Qualquer família pode receber 
em casa suas frutas e legumes, 
selecionados de acordo com seu 
gosto. O novo produto da Manas-
sés é a Caixa Saudável. 

Quem não tem tempo de ir 
ao mercado e gosta de ofere-
cer alimentos frescos à sua fa-
mília pode fazer uma lista, en-
viar para a Manassés e receber 
os produtos em casa. Todos os 
dias os especialistas da empresa 
garimpam o Ceasa e os produto-
res locais em busca das melho-
res e mais baratas frutas e ver-
duras. De acordo com a lista dos 
clientes, selecionam os alimen-
tos e entregam. Como a empre-
sa não estoca alimentos, a comi-
da sai direto da plantação para a 
cozinha das casas. E não é pre-
ciso fazer grandes encomendas 
para ter acesso ao serviço. Pe-
didos até 30 reais são entregues 
gratuitamente em todo o Guará. 
Basta enviar a sua lista de com-
pras no dia anterior.  

Conheça 
a Caixa 
Saudável
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POLÍTICA

PRTB tem planos concretos
O ex-senador e comandante do PRTB/DF, Luiz 

Estevão, garante que sua sigla dará prioridade às 
candidaturas para deputados distritais em 2014. 
Segundo o político, grande parte das legendas 
preocupa-se apenas com os cargos majoritários e 
deixam de dar assistência aos puxadores de votos, 
que são os candidatos proporcionais. Estevão 
está animado com a candidatura à reeleição da 
atual deputada distrital Liliane Roriz, a estrela 
do partido. “O projeto do PRTB é garantir uma 
bancada de pelo menos quatro deputados”, 
costuma frisar. O ex-senador também mantém a 
legenda aberta ao ex-governador Joaquim Roriz. 

Oposição
Governador em exercício, Tadeu Filippelli, 

assistiu ao vídeo em que o secretário Paulo Roriz 
faz críticas a todas as políticas do governador 
Agnelo Queiroz, que está viajando para variar. 
Paulo Roriz criticou o estádio, a rede pública de 
saúde, a falta de médicos nos hospitais, a política 
de moradia e a formação do governo. Nem o 
mais oposicionista dos distritais faria melhor. 
Filippelli telefonou a Agnelo e decidiram aceitar o 
pedido de oposição de Paulo Roriz.  Nas imagens, 
gravadas na semana passada durante um evento 
em Valparaíso (GO), ele afirmou que deixaria a 
pasta. “Eu disse ao governador alguns dias atrás 
que eu vou entregar o cargo, que eu não estou ali 
para ficar como boneco, não é meu perfil”.

Congresso do PPS/Guará
O PPS estará realizando no sábado das 9h às 12h, no 

Centro Educacional 1 na QE 36, um pré-congresso para 
discutir os temas e o futuro diretório zonal que será eleito 
em novembro.  O presidente Wanderlei Silva convida todos 
os filiados e simpatizantes para participarem do evento.

Esperança de Raad
A Câmara Legislativa do Distrito Federal não vai recorrer 

da decisão da Justiça de manter o voto secreto no processo 
de cassação do deputado distrital Raad Massouh conforme 
informou o presidente Wasny de Roure. “A gente teve que 
acolher a decisão da Justiça. Tão logo sejamos notificados, 
daremos prosseguimento à sessão e o processo vai correr 
com votação secreta, como determinou a Justiça”.

Candidatos
Vários partidos já apresentaram pré-candidatos ao 

Buriti, mas resta saber quais nomes  abrirão mão da 
cabeça de chapa para integrarem coligações com mais 
chances de vitória.Eliana Pedrosa, do PPS,  deputado 
federal José Antônio Reguffe (PDT),   senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) ,  Toninho Andrade (PSOL) se lançaram 
como postulantes à cadeira de governador, hoje ocupada 
por Agnelo Queiroz (PT). São incertas as participações de 
Joaquim Roriz (PRTB) e José Roberto Arruda (PR), mas 
seus nomes podem aparecer como candidatos para 2014, 
caso não tenham impedimentos judiciais.

Izalci x Pitiman
Izalci Lucas no começo do mandato foi um dos 

opositores ferrenhos do governador Agnelo Queiroz, e 
esse expediente o fez sair do PR-DF, por onde foi eleito. 
O jeito foi migrar para o PSDB-DF, que até então não 
tinha nenhum deputado federal. Não era segredo para 
ninguém que Izalci sempre almejou disputar o Palácio 
do Buriti. Já o oposicionista de ocasião, Luiz Pitman, 
ex-fiel companheiro do vice-governador Filippelli filiou 
ao partido recentemente e já vislumbra ser o candidato 
ao Palácio do Buriti. Isso tem irritado Izalci e boa parte 
da militância, que praticamente carregou o tucanato em 
suas costas, e ver Pitman, querendo seu lugar.

Assim o GDF quer Brasília 
O GDF pediu aos distritais que não apresentem 

emendas ao PPCUB para evitar riscos de 
questionamentos jurídicos. Porém, distritais da oposição 
pretendem alterar a proposta. Segmentos organizados 
e movimentos sociais de Brasília também estão se 
mobilizando para evitar as mudanças que podem levar a 
perda do título de patrimônio histórico da humanidade. 
Em vermelho, o PPCUB prevê hotéis na 901 Norte, em 
verde, lotes para hotéis que já existem e estão vazios.
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Deputado guaraense 
quer o direito de sentar 
na janela na escolha  
do candidato do PSDB
Por Odir Ribeiro

O ex-jogador Romário hoje é 
uma figura ilustre na po-

lítica. Seu trabalho como par-
lamentar tem merecido mil 
aplausos.  Mas uma briga en-
tre ele o técnico Alexandre 
Gama ficou marcada na his-
tória do futebol mundial.  O 
fato confuso ocorreu em 2004.  
O então técnico do Fluminen-
se, Alexandre Gama, deixou 
Romário indignado ao dei-
xá-lo fora de algumas parti-
das. Sem meias palavras, Ro-
mário disparou em direção a 
Gama. “O treinador do Flumi-
nense está começando agora, 
tem oito jogos, não ganhou p... 
nenhuma, nunca jogou nada. 
Ele tem que ficar é prestando 
atenção no Fluminense. En-
trou no ônibus agora, não está 

nem em pé e quer sentar na ja-
nela?”. Na época, a declaração 
foi manchete em todos os jor-
nais. Semanas depois, Alexan-
dre Gama foi solenemente de-
mitido do Fluminense.

Até hoje a expressão do 
“Baixinho” é usada por todo 
o Brasil. Até os políticos usam 
esse expediente da janela do 
ônibus. No PSDB-DF tem ocor-
rido uma história bem pareci-
da, mas os personagens são 
outros. Os enredos das duas 
histórias se confundem. De um 
lado, temos o deputado fede-
ral Izalci Lucas, que podemos 
dizer que é o Romário, e de ou-
tro lado Luiz Pitman que seria 
o Alexandre Gama da vez.

Izalci Lucas no começo do 
mandato foi um dos oposito-

res ferrenhos do governador 
Agnelo Queiroz, e esse expe-
diente o fez sair do PR-DF, por 
onde foi eleito. O jeito foi mi-
grar para o PSDB-DF, que até 
então não tinha nenhum depu-
tado federal. Não era segredo 
para ninguém que Izalci sem-
pre almejou disputar o Palácio 
do Buriti. Por várias vezes esse 
blog publicou a clara intenção 
do parlamentar.  

Já o oposicionista de oca-
sião, Luiz Pitman, ex-fiel (ou 
fiel sabe-se lá) escudeiro do 
vice-governador Tadeu Fili-
ppelli embarcou no partido re-
centemente e já vislumbra ser 
o candidato tucano ao Palácio 
do Buriti. Isso tem irritado Izal-
ci e boa parte da militância, 
que praticamente carregou o 

tucanato em suas costas, e ver 
o neófito Pitman, querendo ser 
o motorista do ônibus emplu-
mado, o deixa indignado.

Se votação expressiva e an-
tiguidade for posto, Izalci leva 
clara vantagem, o parlamen-
tar está há mais de 1 ano no 
PSDB seus números são ex-
pressivos, na última eleição, 
Izalci teve 97.914 votos, con-
tra os  51.491  de Luiz Pitman. 
A votação de Izalci é quase o 
dobro do passageiro que quer 
sentar na janela.  Esse imbró-
glio tem irritado e muito a mi-
litância tucana.

Alguns acusam a Luiz Pit-
man de negociar diretamen-
te com a executiva nacional e 
ignorar o tucanato local. Tudo 
isso com a anuência do pre-

sidente tampão Eduardo Jor-
ge, que de política local nada 
entende. Reclamações contra 
Pitman e Eduardo Jorge trans-
bordam no PSDB do DF.

A verdade é que Luiz Pit-
man mal chegou ao ônibus do 
PSDB-DF e já quer sentar na 
janela, e Izalci Lucas, que fez a 
manutenção do “veículo” está 
perdendo o posto de motoris-
ta. Mas Izalci promete não fi-
car parado, e já declarou que 
nesse “baú” é o motorista sim, 
e que lugar de passageiro e no 
banco que fica no corredor.

Nesse caso, precisamos 
detectar quem é o motoris-
ta ou o passageiro, para sa-
bermos quem sairá vencedor. 
Eita ninho tucano emplumado 
e enrolado esse do DF.

Izalci quer ser o canditado tucano ao GDF
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Motoqueiros em ação 
educativa no Guará
Blitz educativa do  
Detran mostrou as 
novas regras  
para a categoria

Nesta quinta-feira, 24 de 
outubro, uma equipe do De-
tran-DF promoveu uma bliz 
educativa nas proximida-
de do Cave, apenas para os 
motofretistas, aqueles que 
transportam mercadorias 
em motos, também conhe-
cidos como "motoboys".

Os técnicos do Detran 
explicaram que, para re-
gularizar a atividade, é ne-
cessário que o motociclista 
realize o curso especializa-
do, solicite a alteração da 
CNH, promova as adapta-
ções no veículo e requeira a 
alteração da placa de iden-
tificação. Também deve ser 
feita a emissão de licença 
de motofrete para o veícu-
lo em nome do motofretis-
ta, que deve ser renovada a 
cada seis meses.

Desde 27 de maio deste 

ano, o Detran disponibiliza 
por semana 510 vagas para 
vistoria veicular de moto-
cicletas a fim de conceder 
autorização de transporte 
remunerado de carga em 
motocicleta. O atendimen-
to para vistoria, anterior-
mente organizado por final 
de placa, agora é oferecido 
diariamente a todas as mo-
tocicletas.

Até agora, apenas 568 
motociclistas profissionais 
estão regularizados no DF. 
A fiscalização foi inicial-
mente prevista para o dia 
4 de agosto de 2013, mas 
como a maioria dos con-
dutores ainda não tinha se 
adequado às novas regras, 
os conselheiros resolveram 
prorrogar a data de fisca-
lização para fevereiro de 
2014, em todo o país.

Cumprimento  
da legislação

Em 26 de março foi as-
sinado o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) 
referente ao cumprimento 
da legislação que regula-
menta a atividade de moto-
frete. O documento foi as-
sinado pelo Detran, DER, 
Ministério Público do DF e 
Territórios e representan-
tes dos sindicatos da cate-

goria. 
O TAC estabelece pra-

zos e obrigações aos ór-
gãos fiscalizadores e aos 
profissionais de transporte 
de mercadoria em motoci-
cleta. De acordo com o ins-
trumento, todos os moto-
fretistas deverão realizar o 
curso especializado obriga-
tório no prazo de oito meses 
oferecido pelas instituições 
Sest/Senat.

Os envelopes com o 
nome das empresas vence-
doras da licitação para con-
tratação de firmas especia-
lizadas para prestação de 
serviços de coleta, trans-
porte e descarga de resí-
duos recicláveis serão aber-
tos no próximo dia quatro. 

Segundo o diretor ge-
ral do SLU, Gastão Ramos, 
após a análise por parte da 
Comissão de Licitações da 
autarquia, o nome das ven-
cedoras será divulgado e as 
primeiras ordens de servi-
ço executadas ainda em no-
vembro. 

"A abertura dos enve-
lopes é o ultimo passo an-
tes da implantação da co-

leta seletiva. A partir de 
novembro, nossa cidade já 
vai ter essa separação dos 
resíduos, que é um grande 
ganho para a população e 
para o meio ambiente", des-
tacou Ramos. 

O SLU recebeu propos-
tas de oito empresas para 
desenvolver a coleta dos re-
síduos secos. Para o lote I, 
seis empresas demonstra-
ram interesse, já para o II, 
cinco se candidataram. O 
lote III recebeu três propos-
tas, e o IV e mais disputado 
teve sete empresas interes-
sadas em realizar a coleta 
seletiva. 

As empresas vencedo-
ras serão responsáveis pela 

manutenção da coleta sele-
tiva em todo o DF, inclusive 
nas áreas rurais. Todo o lixo 
seco separado pela popula-
ção será doado às coopera-
tivas de catadores creden-
ciadas no SLU. 

No edital lançado, o 
SLU dividiu o DF em qua-
tro grandes lotes, de forma 
que sejam coletadas cerca 
de 400 toneladas por dia de 
recicláveis. "Hoje, apenas 

3% do lixo é reaproveitado, 
mas a meta é que a gente 
alcance 15% até o ano que 
vem", concluiu o diretor. 

Depois de finalizada a 
licitação, será feita uma 
campanha de conscientiza-
ção para esclarecer a socie-
dade sobre o tema, além de 
incentivar as pessoas a te-
rem duas lixeiras em casa e 
fazer a separação dos resí-
duos.

Envelopes para coleta 
seletiva serão abertos 
dia 4 de novembro 

A blitz foi apenas educativa para conscientizar o motoboy da 
necessidade de regularizar seus documentos. 
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GUARÁ VIVO JOEL ALVES

joelin@uol.com.br

Hora de discutir o Guará
O momento é propício para discutir as propostas 

para o futuro do Guará. O que o morador vislumbra 
para a cidade?  O que podemos melhorar na questão 
viária, no planejamento do crescimento imobiliário, por 
exemplo? É bom lembrar que a falta de uma discussão 
mais ampla nos levou ao PDL e a um crescimento 
desordenado e desproporcional da cidade. Hoje vemos 
prédios sendo construídos nas periferias da cidade e 
ao mesmo tempo vemos espaços vazios nos centros 
tanto do Guará I, quanto do Guará II. A reflexão 
e o posicionamento das pessoas é importante.  A 
rádio comunitária Guará FM, o Programa Guará Vivo 
juntamente com outros meios de comunicação tem 
provocado este debate para que não sejamos reféns de 
pessoas alheias a cidade, como foi o caso da aprovação 
do PDL, em dezembro de 2007, quando não tínhamos 
sequer um representante na Câmara Legislativa.  
Depois não reclame se você não pensar nisso no 
momento do voto.

Calango
No Guará estamos cercados por animais e insetos. 

Na QE 26 a turma do comércio local sofre com a invasão 
de escorpiões que vêem pelos canos das águas pluviais 
e dos esgotos.  Outro dia uma dupla de calangos 
invadiu uma residência e deu um trabalhão para os 
moradores. As formigas e baratas são uma constante. 
Os moradores protegem as casas com pesticidas e 
venenos, mas as ruas estão desprotegidas e não existe 
uma política pública de eliminação das pestes. A 
qualquer momento poderemos ter uma invasão destes 
bichos que são os verdadeiros donos dessa terra.

Talentos
O Guará é rico em talentos. No esporte são daqui o 

Rafinha do Flamengo, o Arthur Belchior, do basquete 
do Uniceub, o Péricles, famoso Pezão, também é da 
cidade, e por ai vai. Temos na música a Dhi Ribeiro, o 
violeiro Claudivan Santiago e muita gente nova que está 
despontando por ai.  Nas artes temos vários grupos de 
teatros, poetas, pintores, grafiteiros e muitas expressões 
que despontam a cada dia. Toda essa pessoa tem algo 
em comum, é a imensa fé no seu ofício e uma grande 
vontade de acertar e acaba conseguindo.  Têm ainda 
muitos talentos na cidade, um deles pode ser você. 
Acredite em você e pé na tabua!

Fórum
Em breve teremos a inauguração do Fórum do 

Guará que vai ser um alento para nossos advogados 
e moradores que precisarem do Tribunal de Justiça. 
O estacionamento do Estádio do Guará será mais 
bem aproveitado durante a semana, bem como o 
estacionamento da Feira. 

O Comércio da Feira também vai ganhar em 
movimentação com isso.

Será apresentado neste sábado o projeto do 

Plano de manejo para a 
reserva biológica do Guará 

Parcialmente destruída, final-
mente a Reserva Biológica 

do Guará terá seu plano de ma-
nejo, que será apresentado à co-
munidade neste sábado, às 9h, 
no auditório da Administração 
do Guará. O trabalho será ela-
borado pela empresa GeoLógica 
Consultoria Ambiental, contra-
tada pelo Instituto Brasília Am-

biental (Ibram), a partir de um 
levantamento das atuais condi-
ções em que se encontra a área 
de preservação, elaborado por 
uma equipe de ambientalistas 
do órgão. Durante a apresenta-
ção do projeto, os técnicos vão 
dar oportunidade do morador 
do Guará se manifestar e apre-
sentar sugestões.

A reserva biológica é uma 
área de proteção ambiental de 
194 hectares, localizada na nas-
cente e ao longo do Córrego 
Guará, entre o Guará e o SIA. É 
cortada pela EPTG, que sepa-
ra a parte sul, conhecida como 
área 29, da norte (área 30). Sua 
vegetação é típica de cerrado, 
de região de mata ciliar.

Júlio César Mello é o 

EMPRESÁRIO 
DO ANO

Na festa promovida to-
dos os anos pela  Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais (Faci-DF), nes-
ta quinta-feira, 24 de outubro, 
no Museu da República,  para 
premiar os empresários que se 
destacaram em todas as cida-
des do Distrito Federal duran-
te o ano,  Júlio César da Silva 
Mello foi o representante do 
Guará  com o prêmio Mérito 
Empreendedor 2013. 

Júlio César foi indicado 
pela Associação Comercial e 
Industrial do Guará (Facig) por 
causa do crescimento de suas 
empresas, compostas pela Mix 
Distribuidora, Meka Indústria, 
J.Mello Representações, Sen-

sual Indústria e Ka-
ramello Doces, que 
atuam nos seguimen-
tos de distribuição 
de produtos de beleza e saú-
de, alimentação, fabricação 
de móveis profissionais e re-
presentação de multinacionais 
em outros seguimentos.

Nascido em Abaeté (MG), 
Júlio veio para Brasília com 
o pai aos dois anos de idade. 
Cresceu vendo o pai traba-
lhar com vendas e representa-
ções de empresas de vários ti-
pos de produtos para o varejo. 
Seu primeiro emprego, aos 14 
anos, foi em uma distribuido-
ra de bebidas. Foi bancário e 
trabalhou em outros ramos do 

comércio até o dia em que seu 
pai o aconselhou a trabalhar na 
área de vendas.  Depois de tra-
balhar em empresas de gran-
de porte, resolveu investir por 
conta própria. As cinco empre-
sas que compõem o grupo J.
Mello empregam hoje mais de 
100 funcionários diretos.

Depois de superar um pe-
ríodo de crise, quando  perdeu 
quase tudo que havia conquis-
tado, Júlio saiu fortalecido, 
principalmente com experiên-
cia do que havia passado. Nos 
últimos seis anos, adquiriu 
três das suas empresas.
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A TRAÍRA 

TraíraTraíraChalé da
MAIS EXÓTICA GUARÁDO

VOCÊ TAMBÉM
ENCONTRA NO

SMPW  TRECHO 03 BL. A LJ 41/43/45NÚCLEO BANDEIRANTE 3552-2333

“Todas as vezes que cho-
ve no Guará, a água da 
rua se acumula em frente 

à minha casa. Existe uma bo-
ca-de-lobo em frete à casa do 
vizinho, ao lado do beco, mas 
como o nível da rua foi eleva-
do por ele, minha frente acaba 
sempre alagada. Tenho pedi-
do à Administração do Gua-
rá desde o ano passado a am-
pliação da boca-de-lobo do 
vizinho, e o rebaixamento da 
rua na frente da casa ao lado, 
por onde escorria a água, mas 
nenhuma providência havia 
sido tomada. Agora, na sema-
na passada, uma equipe da 
Administração veio aqui e de-
marcou a mudança da boca-
de-lobo para a frente da mi-
nha casa. A obra começou e 
interditou a entrada na minha 
residência. Não acredito que a 
obra vá resolver o problema, 
porque a água vai continuar 
a acumular próximo ao beco. 
Reclamei da Administração e 
pedi que um engenheiro ava-

Boca de lobo no lugar errado

liasse a obra e emitisse um 
parecer ou outro documen-
to para justificar a obra em 
frente à minha casa. Mas, 
até agora, nenhum documen-
to foi apresentado explican-
do a obra. De acordo com os 
funcionários da Administra-

Moradora da QE 28 reclama de obra de 
reforço da rede de captação de águas pluviais

ção, será colocada sobre a bo-
ca-de-lobo uma tampa de con-
creto que não suporta peso, e 
não uma grade de ferro, impe-
dindo até a entrada de carros 
na minha garagem. Pedimos 
que os as tampas sejam de 
ferro, para que possamos en-

Resposta da 
Administração 

A Administração do Guará 
afirmou que a obra atende a uma 
solicitação da própria moradora 
e foi planejada de acordo com a 
necessidade do local. Após visi-
ta técnica, a Administração con-
firmou o acúmulo de água e de-
cidiu criar uma rede auxiliar, 
paralela à principal, formada por 
duas bocas-de-lobo com objetivo 
de captar a água da chuva antes 
de chegar à rede maior, evitando 
uma sobrecarga. A Administra-
ção afirma que possui corpo téc-
nico com experiência e formação 
para projetar pequenas melho-
rias para a cidade, como a obra 
citada, e que não haverá nenhum 
tipo de desconforto para a mo-
radora após o término da obra. 
Mesmo assim, qualquer proble-
ma causado após a  conclusão 
será imediatamente sanado pela 
Administração do Guará. 

trar na garagem e não ter 
problemas com obras fu-
turas. Pedi explicações e 
até agora ninguém tomou 
providências”.

Maria de Fátima Sil-
va, moradora da QE 28 
conjunto D   
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Resquícios
Uma  coisa que chama bastante a atenção aqui no 

Guará são os famosos rasgos no asfalto para implantação 
de redes: água, telefone, energia..., tudo sem o menor 
critério ou fiscalização.

Quando refazem o asfalto fica aquela maravilha que 
conhecemos. Resultado: quebra-molas invertidos e o 
buraco aumentando, as ruas e os moradores sofrendo 
com essa falta de critério na recuperação desses danos 
causados ao patrimônio público. Conheço um rasgo num 
estacionamento que deve estar fazendo aniversário e 
nenhuma providência foi tomada pela CEB, responsável 
pela obra. A CEB parece chegada numa gambiarra.

 Conferências demais
“Derramar água pelo chão, através do tombamento 

violento e premeditado de seu recipiente com a 
extremidade do membro inferior” .  Mais popularmente, 
"chutar o balde". Com a citação acima o velho Caixa 
resolveu abrir as baterias contra a quantidade de 
conferências que estão acontecendo no Guará. Parece 
que os nossos políticos descobriram um substituto dos 
famigerados eventos. Daqui a pouco vão discutir  o dilúvio 
e já posso ver a chamada: “40 dias chovendo e só o Guará 
não foi alagado, graças às emendas parlamentares". 

Segundo o Caixa, numa dessas conferências de 
Direitos Humanos um dos temas era a invasão de terras. 
Parece brincadeira, mas é verdade. Quem estava lá viu, 
ouviu e contou. Direitos verdadeiros e certos nem pensar,  
alijando completamente o cidadão que tem os seus direitos 
afrontados com tal proposta indecorosa que nada tem a ver 
com direitos humanos e sim com “safadeza” humana. 

Carroças
Caixa Preta abriu guerra contra os carroceiros que 

andam emporcalhando a cidade. Conta que outro dia ali 
pelas bandas da QE 19. um bando de carroceiros, que 
ele pensou até que fosse uma passeata para reinvindicar 
a criação do programa “Minha Carroça, Minha Vida”, 
deixaram as marcas e a catinga da bosta de seus ajudantes 
espalhadas na quadra, deixando o ar irrespirável.

É preciso que haja uma fiscalização rigorosa em cima 
desses “sujões”, para que não tenhamos a proliferação de 
mais uma praga em nossa cidade: mosquitos!

 Parques ecológicos
Na Tv, o que se vê 

é muita propaganda a 
respeito de implantação de 
parques ecológicos aqui 
em Brasília. Parece até que 
vamos ser padrão para 
o mundo em matéria de 
meio ambiente. Mas, quem 
conhece de perto sabe que 
não é bem assim. Não dá 
para entender o que o GDF 
tem feito com os valorosos 
membros da comissão de 
regularização do Parque 
Ezechias Heringer. Até 
agora continua cozinhando 
o galo, sempre arranjando 
desculpas através do 
IBRAM, seu representante 
legal. Isso está me 

parecendo jogada eleitoral.
Mas é bom que o 

governador não esqueça 
da promessa que fez 
aos moradores, que faria 
de tudo para a rápida 
regularização do nosso 
parque e até agora nada 
de concreto foi feito, 
ficando o pessoal da 
comissão sem argumentos 
para a população de tão 
angustiante expectativa. 
Agora apareceu até um 
templo dentro da área do 
Parque do Guará. Deve ser 
para que a proteção divina 
ajude na preservação 
da área de proteção 
ambiental.  Oh, glória!

Neste sábado (26 de outu-
bro) e domingo (27), às 

10h30, a Feira do Guará será 
palco da 12ª edição do Festi-
val Internacional de Bonecos 
de Brasília. Grupos de sete es-
tados e do Distrito Federal e 
também de 8 países da Améri-
ca Latina e da Europa partici-
pam da programação que está 
encantando a cidade. 

Os alunos das escolas pú-
blicas estarão presentes no 
evento, assim como no ano 
passado.  “Conseguimos ôni-
bus que propiciarão aos alu-
nos da rede pública de ensi-
no do DF, acesso facilitado aos 
espetáculos,atendendo duran-
te a manhã e a tarde. Estima-
mos atender a mais de cem mil 
pessoas durante todo o even-
to e umas três mil só no Teatro 
Nacional”, comemora o ideali-
zador e coordenador geral do 
Festival, o bonequeiro Ricardo 
Moreira.

A responsabilidade social 
é uma das preocupações do 
evento, que abre espaço para 
centenas de artistas. “Esta-
mos conscientes de nossa fun-
ção social, geraremos empre-
gos diretos e indiretos, tanto 
para artistas locais, nacionais 
e internacionais assim como 
para prestadores de serviços 
de áreas variadas. Isso tam-
bém faz parte de nossa mis-
são”, finaliza Moreira. 

O evento é uma realização 
das Secretarias de Estado da 
Cultura e da Educação do DF e 
GDF, em parceria com a Asso-
ciação Ruarte de Cultura. 

Com entrada gratuita, o 
festival tem a participação de 
artistas do DF, Ceará, Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Os grupos internacio-
nais vêm da Argentina, Chile, 
Colômbia, Cuba, Espanha, Itá-
lia, Peru e República Tcheca.

Feira do Guará recebe 
12º Festival Internacional 
de Bonecos de Brasília

Programação
26/10/2013 – Sábado
Local: Feira do Guará
Horário: 10h30
Entrada gratuita

Espetáculo – Festa de São Sacode 
na Fazenda de Manuel Pacarú
Mestre Zé Lopes (PE)
Espetáculo – História de João 
Redondo
Daniel de João Redondo (RN)

27/10/2013 – Domingo
Local: Feira do Guará
Horário: 10h30
Entrada gratuita

Espetáculo – Babau da Paraíba - 
Mestre Clóvis (PB)
Espetáculo – O Casamento de 
Chiquinha Muito Prazer Filha do 
Coronel João Redondo com Tião 
Sem Sorte
Mamulengo Alegria (DF).
Mestre Saúba e a Boneca 
Lindalva (PE).

Foram encerradas nesta 
sexta-feira, 25 de outubro, as 
inscrições de candidatos aos 
cargos de diretores, vice-dire-
tores e conselheiros  das esco-
las públicas do Distrito Federal. 
As eleições serão realizadas no 
dia 27 de novembro.

Os diretores e vice-diretores 
eleitos terão mandato de três 
anos (2014 - 2016), sendo res-
ponsáveis pela gestão pedagó-
gica, administrativa e financei-

ra da escola. Os eleitos farão 
curso de formação continuada 
na Escola de Aperfeiçoamen-
to dos Profissionais da Educa-
ção (Eape).

 Em 2012, o processo elei-
toral realizado para o mandato 
de um ano mobilizou a comu-
nidade ligada às escolas públi-
cas e levou às urnas mais de 1 
milhão de eleitores, entre estu-
dantes, pais e responsáveis e 
profissionais da educação.

Eleições para gestores das escolas públicas em novembro
Apresentação de chapas foi até dia 25. Alunos, pais 
servidores e professores podem votar




