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Aumenta pressão pela eleição 
de administrador regional 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adiou para a 
próxima quarta-feira o julgamento do Mandado de Injunção, apresen-
tado pelo deputado federal Luiz Pitimam (PSDB), para saber se o gover-
no deve cumprir artigo da Lei Orgânica do DF que prevê a eleição dire-
ta de administrador regional. 

Na esteira da repercussão do assunto em ano pré-eleioral, dois no-

vos projetos, de autoria das deputadas Luzia de Paula (PEN) e Eliana 
Pedrosa (PPS),  estão sendo apresentados à Câmara Legislativa esta-
belecendo a eleição dos representantes do governo nas cidades do Dis-
trito Federal. Enquanto isso, projeto semelhante do senador Rodrigo  
Rollemberg (PSB) deve ser julgado na Comissão de Constituição do Se-
nado na próxima semana (Páginas 4 e 5).

Operação para 
despoluir a cidade

A Agência de Fiscalização (Agefis) estã notificando todos os proprietários 
de placas irregulares de propaganda no Guará. As que estiverem dentro dos 
padrões da legislação poderão ser regularizadas, mas as outras terão que ser 
retiradas no prazo de 20 dias (Página 11).

Tentativa de assalto a 
agência bancária na QE 7

Carreta da Mulher 
de volta ao Guará

Pela segunda vez no ano, moradoras da cidade tem a oportunidade de fa-
zer exames gratuitos de mamografia, ecografia e de prevenção ao câncer do 
colo uterino, além de consultas. A Carreta da Mulher está instalada no Posto 
de Saúde no 2, ao lado da QE 17 (Página 15).
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celina
Mais uma intervenção 

coerente da deputada Celina 
Leão, pra mim a grande 
revelação do atual quadro 
da Câmara Legislativa,  ao 
criticar a proposta de se  
alugar um jatinho para as 
viagens do governador Agnelo 
Queiroz.  

Para a parlamentar, pior 
que o edital a foi explicação do 
governo. “A justificativa tem 
que ser real e não dizer que o 
jatinho era para o transporte 
de órgãos. O edital como está 
deixa claro que não é para 
transportar órgãos, mas para 
transportar autoridades. Para 
transportar órgãos não precisa 
de aeromoça, de jantar, de 
comissária de bordo, de 
enfermeiros ou de sala vip...”.

Eleição de 
administrador

Há muito tempo  um 
assunto não desperta tanto 
interesse dos políticos do DF. 
Além do projeto antigo do 
senador Rodrigo Rollemberg, 
também os deputados Luiz 
Pitiman, Luzia de Paula 
e Eliana Pedrosa estão 
se apresentando como 
padrinhos da eleição direta de 
administrador regional. 

Afinal, é um assunto que 
pode dar votos.

Volto a um assunto recorrente aqui 
na coluna: a dificuldade de se conseguir 
informações neste governo. A orientação 
do próprio governo aos veículos de 
comunicação é que encaminhem suas 
demandas primeiro às assessorias de 
imprensa, por escrito, que por sua vez, 
as encaminhem aos responsáveis pelos 
assuntos solicitados que depois retornar 
com as respostas.

Mas, em vez de facilitar, essa 
orientação apenas burocratizou o acesso 
à informação e blindou as “autoridades”.  
Na maioria das vezes, as respostas são 
demoradas - quando são encaminhadas - e 
sem os detalhes solicitados pelos veículos. 
Conseguir falar com as “autoridades” nem 

pensar.
Durante uma semana tentamos falar 

com o subsecretário de Planejamento 
Urbano   da secretaria de Habitação, 
Rômulo Andrade de Oliveira, sobre a 
cessão do terreno para a construção da 
UPA do Guará. Ele estava sempre em 
reunião e nunca retornava as ligações, 
apesar da promessa de suas secretárias. 
Encaminhamos a demanda à Assessoria 
de Comunicação da Sedhab, conforme 
orientação das secretárias. E nada de 
resposta até agora.

Será que o tratamento é o mesmo 
dispensado aos grandes veículos de 
comunicação? Será que o governo 
desconhece o alcance dos jornais locais?

Água demais
A foto foi tirada nesta 

quarta-feira (13 de novem-
bro) durante as fortes chuvas 
que cairam no Guará. Mesmo 
com as obras que amenizaram 
bastante os constantes ala-
gamentos na cidade, quando 
ocorrem chuvas mais fortes o 
caos volta.

Na foto de baixo, o campo 
de grama sintética no Cave, 
em frente à QE 17 alagou. Re-
cém-construído, um dos lados 
do campo ficou cheio de água.  
Se existe drenagem, não fun-
ciona. A areia e a borracha 
granulada, usadas para dei-
xar a grama sintética menos 
abrasiva, escorreu e deixou a 
grama sintética exposta. 

Como já foi anunciada a candidatura 
do atual administrador regional Carlinhos 
Nogueira a deputado distrital em 
2014, começam as especulações sobre 
quem irá substitui-lo a partir de maio, 
quando os candidatos terão que se 
desincompatibilizar dos cargos públicos. 
Estão aparecendo os candidatos de si 
próprio (sem padrinho), os candidatos de 
associações e grupos, e os candidatos dos 

políticos.
Mas, uma coisa é certa: o substituto 

será indicado pelo deputado e secretário 
de Justiça Alírio Neto, um dos mais fiéis 
aliados do governador Agnelo Queiroz. 
Além dessa proximidade, Alírio é o 
presidente do PEN-DF e controla o PHS-
DF. 

Qualquer outra possibilidade é mera 
especulação.

Governo subestima pequenos veículos

Administrador regional

Quiosque da Praça da Moda
Gostaria de parabenizá-los pela ex-

celente matéria publicada na edição  
da semana passada, referente à utiliza-
ção de áreas públicas com quiosques, 
uma ação sem controle e predatória ao 
comércio local. 

Denota-se que tal material foi pro-
duzido através de profundas e minu-
ciosas pesquisas in loco na cidade, 
evidenciado-se que o redator, ou reda-
tores, são legítimos filhos e acima de 
tudo apaixonados pelo Guará.

 O Jornal analisou e expôs os pro-
blemas vivenciados, como o exagero 
de quiosques em nossa cidade, de for-
ma inteligente, e embasou-se em nor-
mas e leis. O  Jornal do Guará  mostrou 
uma visão e conduta honesta, franca e 
com profunda preocupação com os pro-
blemas que atingem a cidade.

 Enfim, reitero meus parabéns, ten-
do em vista o extremo senso de com-
prometimento deste jornal com toda a 
população. Vocês tiveram a devida co-
ragem, abrindo espaço e descrevendo 
de forma clara, responsável, objetiva e 
com comprometimento o assunto. Te-
nho a absoluta certeza que tal matéria 
irá servir de exemplo para os demais 
meios de comunição como um divisor. 

A matéria  mostra a importância da 
mídia responsável, que é fundamen-
tal para a população, não só do Gua-
rá  como também de todo Distrito Fede-
ral. Parabéns a toda equipe do Jornal 
do Guará. 

Felipe Takis da Costa 

Fiscalização
Em relação a reportagem Fiscaliza-

ção Seletiva, constante na última edi-
ção deste jornal, tenho a relatar que, 
primeiramente tal ação ocorreu na 
quarta-feira (06/11) e não na terça-fei-
ra, como relatado, em dezenove anos 
exercendo a atividade de Auditor-Fis-
cal em nenhuma ocasião adentrei em 
um estabelecimento comercial “exi-
gindo” ou “falando alto”, sempre ini-
ciei meus trabalhos com um cordial 
Bom Dia, Boa Noite etc. Mesmo ins-
talado em área residencial, em lo-
cal onde o comércio pode ser exerci-
do o dito estabelecimento não possui 
a devida Licença de Funcionamento, o 
que por si só já o impediria de exer-
cer suas atividades comerciais. Ainda 
assim o mesmo foi notificado e conce-
dido prazo para sua regularização. La-
mento que a visão do repórter tenha 
sido equivocada quanto à minha abor-
dagem, em um serviço rotineiro, ain-
da assim afirmo categoricamente que 
não exarcerbei de minhas funções, ou 
que tenha causado qualquer constran-
gimento para os responsáveis ou fre-
quentadores do local

Fábio B. Silveira
Auditor-Fiscal da AGEFIS
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Chega o ano de 1986 na eu-
foria da criação de novos esta-
dos da federação, dividindo uns 
e transformando territórios tam-
bém em Estados, o então presi-
dente da Republica José Sarney 
convida o deputado Francisco 
Escorcio para elaborar um plano 
de criação do Estado do Planal-
to, pois sendo Presidente da Re-
publica não lhe era convenien-
te tal proposta, ele então elabora 
o projeto e o registra como se a 
idéia sua fosse e o apresenta na 
câmara dos deputados, mas en-
contra resistência dos verdadei-
ros amigos de Brasília e o projeto 
acaba engavetado e por muitos 
anos dormitou nas gavetas das 
comissões sem ser incomoda-
do, e mais uma vez os inimigos 
da cidade contra-atacam no Go-
verno do engenheiro José Ro-
berto Arruda que sagásticamen-
te mudou a administração do DF 
para a cidade satélite de Tagua-
tinga com a alegação da refor-
ma do Palácio do Buriti, e escon-
dendo sua verdadeira intenção 
que seria alavancar o progresso 
da cidade porque segundo o pro-
jeto ela seria a capital do Esta-
do do Planalto central, mais uma 
vez Deus olhou por nos e seu go-
verno caiu em desgraça e a infe-
liz idéia também, porém os inimi-
gos armaram outra, conforme foi 
publicado no Jornal do Guará de 
número 476 de abril de 2010 na 

página 03 trouxe a publico o refe-
rido projeto, o jornal Guará Hoje 
na edição 96 página 03 também 
faz referência a este projeto e o 
Jornal do Guará em sua edição 
número 570 página 05 trás artigo 
sobre a eleição de administrado-
res regionais, entretanto acredito 
que sem saber da verdade embu-
tido neste projeto contra Brasília 
e seus cidadãos, estes políticos 
que apóiam a idéia são os verda-
deiros inimigos de nossa querida 
cidade, e também do saudoso JK.          

Esta eleição fajuta será o pri-
meiro passo para depois criar as 
câmaras municipais, e como o úl-
timo golpe a criação deste inde-
sejável estado, pois ao ser apro-
vada a lei orgânica do Distrito 
Federal lá deixaram uma brecha 
já premeditando o futuro e por 
ela tentam abrir espaços para 
concluírem seus propósitos mes-
quinhos, e enquanto tranqüilos 
dormimos e até os aplaudimos 
eles tramam sorrateiramente 

concluir suas idéias espúrias e 
onerar ainda mais o bolso do con-
tribuinte enquanto, eles vão en-
chendo ainda mais os seus, nes-
ta semana na edição deste jornal 
de número 657 na pagina 07 vol-
ta á tona o assunto aqui frisado e 
com um agravante estampado na 
página de rosto, (Eleição de ad-
ministrador regional será julga-
do nesta terça feira) infelizmen-
te não tinha conhecimento deste 
julgamento e talvez meu grito 
chegue tardiamente e não será 
ouvido!... 

Portanto ainda acredito nos 
políticos honestos e que ainda le-
gislam do povo para o povo e as-
sim possam barrar o avanço da-
queles que legislam em causa 
própria. Em meu próximo livro in-
titulado (O sonho e o enigma no 
vôo do anhanguera) trato deste 
assunto e por três anos consecu-
tivos tentei conseguir o apoio do 
FAC para editá-lo e por três ve-
zes me foi negado sem justificati-
va convincente ou talvez incomo-
dados pelo conteúdo de cunho 
histórico e político do livro, aqui 
me desabafo como um pioneiro 
que para aqui veio em 1958 e me 
sinto traído e entristecido com 
mais esta trama diabólica contra 
esta cidade que tanto amo!...
Areoaldo de Paula (D´Paula) é poeta 
e escritor. Autor do romance inédito O 
Sonho e o Enigma no Vôo do Anhanguera, 
ambientado na construção da nova capital.

cidAdE

O Conselho Especial do Tribu-
nal de Justiça decidiu, hoje 

(12), adiar para a sua próxima 
sessão o julgamento do Mandado 
de Injunção impetrado pelo de-
putado Luiz Pitiman (PSDB/DF), 
que obriga o GDF e a Câmara Le-
gislativa a regulamentarem arti-
gos da Lei Orgânica que preveem 
a participação popular na esco-
lha de administradores regionais. 
Os desembargadores vão julgar o 
mandado de Pitiman juntamen-
te com duas Ações Diretas de In-
constitucionalidade (ADIs), dada 
a relevância do tema.

As duas ADIs foram impetra-
das depois do Mandado de Injun-
ção e são de autoria da OAB-DF e 
do Ministério Público do DF. O jul-

gamento nem chegou a começar. 
Um dos desembargadores suge-
riu que todas as ações, por tra-
tarem da mesma matéria, sejam 
julgadas em conjunto. Os demais 
desembargadores concordaram.

A decisão, de acordo com Piti-
man, demonstra que a tendência 
é a de regulamentar, uma vez que 
duas entidades com tanta credi-
bilidade, como a OAB e o MPDF, 
também defendem a regulamen-
tação dos artigos que tratam da 
participação popular na escolha 
dos administradores regionais.

Interesse
O julgamento que deveria ter 

acontecido na tarde desta quar-
te (12 de novembro) teve a pre-

sença, inclusive, de cidadãos in-
teressados no tema, ainda mais 
depois que os administradores 
de Taguatinga e Águas Claras fo-
ram detidos por suspeita de cor-
rupção passiva.

Foi o caso, por exemplo, do 
servidor público Luís Carlos Bra-
ga, morador do Gama. “Vim por 
que achei interessante esse pro-
cesso”, disse Braga, acrescen-
tando que os administradores 
atuais, indicados por políticos, 
“não tem compromisso com as 
cidades”. Braga disse que con-
corda com Pitiman e defendeu, 
a exemplo do deputado, concur-
so público para os servidores das 
Administrações Regionais em to-
das as cidades do DF. 

TJ adia decisão sobre eleição 
de administradores regionais

A prisão dos 
adminis-

tradores regio-
nais de Tagua-
tinga e Águas 
Claras acusa-
dos de corrup-
ção pode ser 
o combustí-
vel que faltava 
para turbinar 
as propostas 
de eleição di-
reta dos repre-
sentantes do 
governo nas ci-
dades do DF.  
Uma delas, a 
do Senador Ro-
drigo Rollem-
berg (PSB), a 
PEC 29/2011, 
que tramita no 
Congresso des-
de 2009, pode ser votada  na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da casa na próxima quarta-feira. 

O senador aproveitou o episódio para defender 
sua proposta em discurso nesta terça-feira, 12 de no-
vembro. “ Esse modelo está falido e nós precisamos 
buscar alternativas para modificá-lo e fazer com que 
efetivamente as administrações possam cumprir o 
seu papel. Nada mais lógico que, no momento em 
que estamos avançando no processo democrático, a 
população do Distrito Federal tenha o direito de es-
colher o seu administrador regional” afirmou.

Sem aumento de custos
De acordo com o senador, a proposta não cria no-

vas despesas aos cofres públicos, uma vez que não 
há a possibilidade de instalação de câmaras munici-
pais, nem a divisão do Distrito Federal, uma vez que 
essa hipótese é proibida pela Constituição. Rollem-
berg explicou ainda que a proposta apresentada por 
ele exige que o candidato resida há pelo menos um 
ano na cidade que quer administrar.

Ainda na ideia de melhorar o funcionamento das 
administrações regionais do DF, o senador propôs 
concursos públicos para a contratação de pessoal. 
“Nós precisamos ter uma carreira. Uma carreira com 
gente qualificada e competente. Eliminando com 
isso qualquer tipo de clientelismo político e garan-
tindo agilidade”.

Rodrigo Rollemberg disse também que atual-
mente a maioria dos funcionários das administra-
ções é comissionada. Assim, quando esses comis-
sionados deixam seus cargos, levam consigo toda 
a informação acumulada no período de trabalho na 
máquina pública.

Pec de rollemberg  
pode ser votada  
na  próxima semana
Proposta defende 
eleições diretas para os 
administradores regionais 
do Distrito Federal

Mais um atentado contra a Brasíla de JK e nossa
por Areoaldo De Paula

Opinião de Especialista
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afirmou a autora.De acordo com o tex-
to do projeto, cada Conselho de Repre-
sentantes Comunitários será compos-
to por 10 membros, que não receberão 
salário para exercer o mandato. "Não é 
uma fórmula terminada, mas uma pro-
posta que pode ser aperfeiçoada. Uma 
proposta concreta para mudar uma 
realidade que tanto incomoda mora-
dores das Regiões Administrativas do 
DF, e está dentro do espirito do con-
trole social", encerrou Eliana Pedrosa.

Também  na  Câmara Legislativa tra-
mita o  Projeto de Lei 1.629/2013, 

de autoria da deputada Eliana Pedro-
sa (PPS),  que regulamenta os artigos 
da Lei Orgânica do DF que prevêem a 
participação popular na escolha dos 
administradores. A proposta prevê a 
primeira eleição para 60 dias após a 
posse de governadores e vice-gover-
nadores do DF.

“Eu vou pedir um regime de urgên-
cia para este PL, pois é um clamor da 
sociedade. Houve uma precipitação do 
deputado federal Luís Pitiman (PSDB) 
ao entrar na justiça, pois já existia um 
projeto tramitando na CLDF”, disse 
Eliana.

Pela proposta, a população elege 
um colegiado de representantes co-
munitários, que por sua vez irão esco-
lher os membros do Conselho de Re-
presentantes Comunitários.

“A escolha dos primeiros membros 
dos Conselhos de Representantes 
deve ocorrer 60 dias após a posse do 
governador e vice-governador do DF” 

Pl de Eliana 
Pedrosa também 

regulamenta 
a eleição de 

administrador

 A deputada Luzia de Paula (PEN) 
é autora do Projeto de Lei nº 459/2007, 
que trata da participação popular na 
escolha dos administradores regio-
nais. A proposta se encontra na Co-
missão de Constituição e Justiça da 
Câmara Legislativa (CCJ) com rela-
toria a cargo do deputado Cláudio 
Abrantes (PT). Após ser aprovado pela 
CCJ, o projeto será submetido à vota-
ção no plenário do Legislativo, oportu-
nidade em que os distritais irão dizer 
se são favoráveis ou contrários as elei-
ções para os gestores das regiões ad-
ministrativas.

A proposta regulamenta o § 1º, do 
art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Fe-
deral e foi uma das primeiras a ser 
apresentada por Luzia de Paula na le-
gislatura passada (2007/2011). Nela 
está dito que os administradores re-
gionais deverão ser escolhidos pelos 
eleitores das respectivas regiões ad-
ministrativas, mediante consulta po-
pular convocada pela Câmara Legis-
lativa, por proposta do Governador do 
Distrito Federal, para um mandato de 4 
anos, sendo vedada a reeleição.

Pelo projeto qualquer cidadão em 
pleno gozo dos direitos políticos pode-
rá ser candidato a administrador regio-
nal, mas deverá ter mais de 21 anos de 
idade, idoneidade moral e reputação 
ilibada, domicílio eleitoral e residência 
na respectiva região administrativa e 
inscrição na zona ou seção eleitoral da 
localidade que pretende se candidatar.

A distrital apresentará uma emen-
da ao seu próprio projeto exigindo o 
enquadramento dos candidatos na Lei 
da Ficha Limpa. "Quanto mais lisura 
tiver o pleito e mais probos forem os 
candidatos melhor será para a popula-
ção e as cidades as quais pretendem 
comandar", acrescentando que pedi-
rá a Cláudio Abrantes para acelerar a 
elaboração do parecer, de forma que o 
projeto possa ser votado os mais breve 
possível na CCJ e no plenário da Câ-
mara Legislativa. "O Cláudio sempre 
foi um parlamentar compromissado 
com os interesses maiores do povo do 
Distrito Federal, por isso tenho certeza 
que ele se manifestará favorável a nos-
sa iniciativa", finaliza Luzia de Paula.

luzia de Paula também 
tem projeto semelhante

A deputada Eliana Pedrosa propõe a escolha 
indireta dos administradores, através das 

lideranças comunitárias

A proposta de Luzia de Paula prevê que a 
eleição seja direta com voto aberto 



16 a 22 de novembro de 2013 jornal do Guará6 

falanDo EM polÍTIca MÁrciA FErnAndEz

Esquina do amarão

UMA SEQUENCIA DE SABORES
PERTO DE VOCÊ

SIBS Q 02 CJ. B LT. 15   N. BANDEIRANTE TEL: 3552-0555

^

POlÍTicA

O avião dos meus sonhos
O governador Agnelo Queiroz, de volta de 

viagem à Europa, divulgou nota na qual informa 
que desistiu de contratar por licitação o serviço 
de táxi aéreo, tão criticado pela imprensa e pela 
população nos últimos dias. Dizendo ser para 
captação de órgãos para transplantes, foi de 
extrema infelicidade o lançamento dessa licitação 
num momento em que a saúde e a educação 
estão abaixo da crítica. Alugar avião bimotor 
para viagem de governador pode ser normal, 
atitude legalizada por licitação, mas no momento 
é iniciativa destruidora de imagem. Se fosse 
concretizada essa negociação, passaria a ser 
fator de protesto nas manifestações de rua. As 
autoridades brasileiras não perceberam ainda que 
estamos num momento em que o povo exige mais 
do que austeridade, sacrifício, da parte de cada 
governante. Parece  que Agnelo e sua assessoria 
estão em outro planeta.

luOs - lei de Ocupação e uso do solo
A audiência pública do Guará será dia 23 

e novembro. Entrem no Site da SEDHAB ou da 
CLDF para conhecer a proposta de nossa cidade 
e discutí-la com total entendimento da mesma. 
Tem que olhar com tempo. É muito técnica e nos 
engana. Em odas as cidades onde a LUOS foi 
discutida até hoje, tem causado muita polêmica e 
até agressões verbais entre debatedores.

PPl e campanella respondem
O desembargador eleitoral Cleber Lopes de 

Oliveira deu cinco dias para que o diretor-geral do 
DFTrans, Marco Antônio Campanella, apresente 
defesa na representação em que teria usado 
o gabinete para encontros partidários do PPL, 
do qual é presidente regional. A legenda terá o 
mesmo prazo para se defender. Na representação, 
o MPE usa o Artigo 73, que diz ser proibido aos 
agentes públicos  “ceder ou usar, em benefício 
de candidato, partido político ou coligação, bens 
móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
ressalvada a realização de convenção partidária”.

batida cara
Na BR 041 uma colisão entre um carro 

Peugeot 303 e uma caminhonete D10 revelou um 
segredo. Um assessor de um alto figurão do GDF 
transportava uma mala recheada de dinheiro 
em espécie. O acidentado foi levado para o 
hospital de Paracatu e ali foi aberta a tal mala 
que causou espanto a todos no hospital. Ao tomar 
conhecimento que o médico havia comunicado 
à polícia rodoviária, o assessor que estava em 
condições de alta do hospital, saiu rapidamente 
e veio de táxi até Brasília. O carro que estava 
alugado está sendo investigado pela polícia 
mineira. Quem será?

Eleição de administradores regionais
A regulamentação dos artigos da Lei Orgânica do DF que preveem 

a participação popular na escolha dos administradores já tramita na 
Câmara Legislativa. O PL 1.629/2013, de autoria da deputada Eliana 
Pedrosa (PPS), foi lido em plenário no dia 10 de setembro deste ano 
e distribuído às comissões temáticas da Casa. A proposta prevê a 
primeira eleição para 60 dias após a posse de governador e vice-
governadores do DF. O assunto foi inserido na pauta de votação do 
Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF, composto por 17 
desembargadores. Os magistrados vão julgar uma ação protocolada 
pelo deputado federal Luiz Pitiman (PSDB), que pede análise na 
regulamentação de artigos da Lei Orgânica que rege sobre a formação 
de conselhos de representantes comunitários, espécies de câmaras 
locais. Para ser conselheiro de sua região administrativa, o morador 
precisa ser indicado pela entidade social da qual faz parte, comprovar 
residência na mesma região administrativa e estar em gozo dos direitos 
civis e políticos.
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Milhares de militantes de 
todo o Brasil participa-

ram, no último domingo, 10, 
da 5ª edição do Processo de 
Eleição Direta (PED). No Dis-
trito Federal, 6 candidatos 
concorreram a vaga para pre-
sidente do  PT-DF para os pró-
ximos 4 anos. 

A expectativa era gran-
de na frente da sede do par-
tido onde a militância se reu-
niu após o término da votação, 
para esperar o resultado final. 
Diversas tendências estavam 
ali representadas e a cada 
urna que chegava às pessoas 
comemoravam os resultados 
parciais.

Policarpo liderou as vo-
tações em diversas cidades, 
como em Candangolândia, 

Gama, Guará, Núcleo Bandei-
rante, Riacho Fundo I, Riacho 
Fundo II, Samambaia, Santa 
Maria, Sobradinho, Taguatin-
ga, São Sebastião, Ceilândia, 
Planaltina, Recanto das Emas 
e Paranoá. O deputado federal 
guaraense obteve o dobro da 
votação da segunda colocada, 
deputada erika Kokay (3556 a 
1820).

No final da apuração Po-
licarpo, comemorou a vitória 
e falou das metas para o pró-
ximo mandato, entre elas a 
reeleição da Presidenta Dil-
ma e do Governador Agnelo, 
a aproximação do partido com 
a militância, com reuniões e 
debates, aumento da banca-
da tanto na Câmara Distrital 
quanto no Congresso Nacio-

nal, inclusive com um nome 
petista para concorrer a vaga 
ao Senado.

Policarpo dedicou a vitória 
à toda a militância, e convidou 
a todos a continuar com a mes-
ma garra e disposição para o 
próximo ano. “A militância do 
PT é que faz esse partido bri-
lhar”. Outro ponto que Policar-
po falou é da importância de 
aumentar a comunicação in-
terna e externa do partido, “é 
preciso ouvir mais a militân-
cia, reaproximar o partido das 
bases sociais. Quero conti-
nuar o trabalho para unificar o 
PT e ter uma base sólida para 
2014”, afirmou.

Após a apuração, Policar-
po agradeceu aos candidatos 
pela participação no PED e, 

principalmente a todos os mi-
litantes que trabalharam, par-
ticiparam e votaram. Lembrou 
a todos que o mais importan-
te neste processo é o fortale-
cimento do PT no DF, e que 
com determinação e a união 
de todos conseguir um PT for-
te para fazer mais pelo DF. O 
Processo durou quase quatro 
meses, desde a escolha dos 
candidatos e das chapas até a 
eleição.

Início da militância
Policarpo nasceu no inte-

rior do Rio Grande do Norte, 
na cidade de Passagem, indo 
morar em Santo Antonio aos 
5 anos de idade. Estudou em 
Mossoró a partir de 1985 cur-
sando Agronomia pela Esco-

la Superior de Agricultura de 
Mossoró (ESAM), onde come-
çou a ter contato com o movi-
mento estudantil. 

Filiou-se ao Partido dos 
Trabalhadores em 1986. Em 
1990 chegou à Brasília, e es-
colheu o Guará como lar, onde 
vive até hoje.

Concursado do Tribunal 
Regional da 10ª Região é con-
siderado um dos maiores de-
fensores dos servidores públi-
cos. Foi coordenador geral do 
Sindicato do Judiciário do DF 
entre 2000 e 2010 e da Fede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores do Judiciário Federal e 
Ministério Público (Fenajufe) 
entre 2004 e 2010. Em 2011 as-
sumiu, o mandato de Deputa-
do Federal pelo DF.

Conforme era previsto, 
Wagner Sampaio venceu a 
eleição para a presidência 
do Diretório Zonal do PT-
Guará por uma ampla dife-
rença de votos.  Com 75% 
dos votos (213), ele supe-
rou Edilson, com 21,20% 
(60 votos) e Carlos Henri-
que Bessa, com 3,53% (10 
votos).

Wagner tem a missão 
de ajudar na reeleição do 
governador Agnelo Quei-
roz, e de um senador do 
Partido dos Trabalhado-
res, além da ampliação da 
bancada de deputados na 
Câmara Federal e da Câ-
mara Legislativa. 

Sua maior preocupação 
é reaproximar a gestão da 
zonal do partido na cidade 
da população e do gover-
no, mas antes precisa reu-
nir o partido em torno das 
próximas eleições. 

Os dois pré-candidatos a de-
putados distritais pelo partido no 
Guará, Antonio Girotto e Lucia-
no Lima, assumiram o controle do 
PPS na cidade na eleição para o Di-
retório Zonal no domingo passado. 
A eleição foi por aclamação, por-
que foi a  única chapa concorrente, 
depois de uma composição com o 

grupo que liderava o diretório.
Eleitos, Girotto e Luciano rece-

beram a missão da pré-candidata  
ao governo do DF, Eliana Pedrosa, 
de fortalecer o partido na cidade e 
ocupar o espaço deixado pelo de-
putado distrital Alírio Neto, que 
deixou o PPS após as eleições de 
2010.

Policarpo  
é reeleito presidente 
regional do PT-dF
Deputado guaraense teve maioria 
de votos em quase todas as regiões Fo

to
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Girotto e Luciano 
assumem PPS do Guará

Wagner Sampaio é eleito 
presidente do PT-Guará
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Tentativa de assalto  
a banco na QE 7

sEGurAnçA

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

Três assaltantes encapuza-
dos invadiram agência do Bra-
desco no Guará I no início da 
tarde desta terça-feira, (12 de 
novembro) numa tentativa de 
assalto, que assustou funcio-
nários e clientes.  Cerca de 20 
funcionários, entre bancários, 
vigilantes e trabalhadores da 
limpeza, e cerca de 40 clien-
tes, estavam na agência do 
Bradesco no momento do as-
salto. Com o tumulto e a rea-
ção de um dos vigilantes, os 
bandidos fugiram. Não houve 
feridos, apesar da ocorrência 
de disparos.  

Por volta das 12h, três ho-
mens entraram na área de au-
toatendimento do banco, sen-

do que um invadiu a agência, 
que não tem porta giratória, 
deu voz de assalto, rendeu 
um vigilante e tomou a arma 
do trabalhador. A ação foi re-
gistrada pelas câmeras de se-
gurança. Os bandidos fugiram 
com o apoio de um carro que 
estava parado do outro lado 
da pista.

Ação atípica
A ação dos bandidos foi 

considerada atípica no Distri-
to Federal pelos agentes da 
Polícia Civil. O vigilante que 
teve a arma roubada registrou 
um boletim de ocorrência.

Para o delegado titular 
da 4a Delegacia de Polícia 
do Guará, Rodrigo Larizzatti, 

a falta da porta giratória na 
agência atraiu os ladrões. “An-
tes de um assalto dessa gran-
deza, certamente os margi-
nais analisaram a segurança 
das agências da QE 7 e devem 
ter escolhido a que oferecia 
menos segurança”.

O diretor do Sindicato dos 
Bancários Adilson Souza, a di-
retora da Federação dos Tra-
balhadores em Empresas de 
Crédito do Centro Norte (Fe-
tec-CN/CUT) Conceição Cos-
ta e o diretor do Sindicato dos 
Vigilantes de Brasília Edmil-
son Rodrigues foram à agên-
cia para acompanhar e prestar 
apoio aos trabalhadores.

Para a diretora da Fetec/CN 
Conceição Costa, “a falta da 

porta giratória facilita a ação 
dos bandidos e expõe bancá-
rios, clientes e vigilantes. O 
banco banaliza a vida dessas 
pessoas ao não disponibilizar 
este instrumento fundamental 
para a segurança de todos os 
usuários e trabalhadores. Va-
mos exigir que o banco emi-
ta a Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) para todos 
os funcionários presentes no 
momento do assalto”.

“A política de segurança do 
banco abre espaço para que 
tragédias como essa ocorram. 
A porta giratória poderia coi-
bir uma ação como a de hoje”, 
afirma o diretor do Sindicato 
dos Vigilantes Edmilson Ro-
drigues.

Agência do 
Bradesco foi 
invadida por 
três ladrões, 

que nada 
levaram

carreta da mulher volta ao Guará
A Carreta da Mulher esta-

cionou nesta semana no Gua-
rá, onde fica até o próximo dia 
29 no estacionamento do Cen-
tro de Saúde nº 02, na QE 23, 
no Guará II.

No local, serão oferecidos, 
gratuitamente, exames de ma-
mografia, ecografia e de pre-
venção ao câncer do colo ute-

rino.
Para a consulta, é neces-

sário que a paciente apresen-
te o cartão do SUS, a Carteira 
de Identidade, CPF e o pedido 
de exame médico para a eco-
grafia. O atendimento será de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h horas, por or-
dem de chegada.



UNO MILLE ECONOMY 2 PORTAS 2013/2013 POR APENAS 21.900,00 À VISTA OU ENTRADA DE R$ 2.900,00 PARA O DIA 10 DE JANEIRO DE 2014 E SALDO EM 48 PARCELAS DE R$ 498,00. VALOR TOTAL FINANCIADO R$ 26.804,00. TAXA DE 0,99% A.M. TAXA DE CADASTRO E REGISTRO DO DETRAN NÃO 
INCLUSOS NO FINANCIAMENTO. PINTURA SÓLIDA, SEM OPCIONAIS. CADASTRO SUJEITO À APROVAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO FIAT. PROMOÇÃO VALIDA ATÉ O DIA 20/11/2013.

SIA Trecho 3 (61) 3362.6230 – Cidade do Automóvel (61) 3363.9099
Noroeste SAAN EPIA Norte (61) 3213.7800 – Aeroporto (61) 2195.2111

Na Bali você só
anda a pé se quiser

Uno Mille 
EconomyEconomy

Entrada para 
janeiro de 2014  

R$ 2.900
+ 48 parcelas
R$ 498
Taxa de 0,99%.
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uMas E ouTras
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legrug.gurgel@gmail.com

Abandono dos postos  
comunitários de segurança

 Dentre as muitas reclamações dos moradores, 
o velho Caixa está com eles e cobra da PMDF uma 
solução para os postos comunitários de segurança 
abandonados, que logo serão transformados em 
abrigos de vagabundos.

Os tais “kinder ovos”, agora enfeiam as quadras 
pois estão em péssimo estado de conservação, 
ocupando o espaço público.

A Secretaria de Segurança e o Governo tem 
que tomar  uma decisão a respeito, pois como está, 
em vez de solução, passou a ser um problema de 
segurança pública. Do jeito que está é que não dá  
para ficar. Uma atitude, por mais difícil que seja, 
terá que ser tomada logo.

Associações demais
Encontrei o velho Caixa em um dos “copo 

sujo”da cidade. Ele falou que está muito preocupado 
é com esse monte  de associações que surgem 
do nada aqui no Guará. Está na hora do MPDFT e 
Receita Federal darem uma geral nessa turma. Basta 
arranjar um nome pomposo que tenha “ão” , levar 
até um Cartório que a coisa está sacramentada. Só 
que o pessoal não leva fé nessas associações de 
“araque”que todo dia montam por aqui. 

Me parece que querem criar uma associação de 
viúvas e órfãos do copo sujo, depois do fechamento 
de um boteco emblemático onde ameaçaram fazer 
até uma “cambaleata” movida a “88” que muitos 
deles dizem ser a preferência nacional, depois da 
Bavária.O Caixa me contava isso e dava umas boas 
gargalhadas.

caixa Preta
Aqui no Guará temos diversas figuras 

emblemáticas e dentre essas figuraças está o Caixa 
Preta, o cara que faz a diferença, e que já conta até 
com uma legião de fãs. Mesmo assim, continua 
humilde apesar de se considerar a reencarnação de 
“Che” Guevara no cerrado.

Sempre preocupado com o Guará, adora uma 
boca livre, principalmente se tiver uma cerveja bem 
gelada. Aí o homem sobe no palanque e fala como 
se tivesse fazendo o Sermão da Montanha, segundo 
ele proferido por um “colega” a muito tempo atrás. 
Dizem que já foi sondado por alguns partidos para 
compor a nominata, mas o velho e modesto Caixa 
tem se esquivado desses convites, apesar de 
alguém já ter dito que viu uma faixa lá pelo lado do 
Guará I “Caixa 2014”.

Acho que aquilo é propaganda da Caixa 
Econômica, mas deixa prá lá...vai que cola!!

Queimando
A coisa tá feia aqui pelo Guará. Como a onda 

agora é queimar morador de rua, mais um foi vítima 
de mais uma atrocidade. O velho Caixa esbravejava 
muito e indignado acabou falando uma coisa que no 
momento pareceu engraçado , mas é trágico e cruel: 
“Será que vão ter que distribuir cobertor de amianto 
para o pessoal de rua”?

Operação para 
despoluir o 
Guará
Propagandas 
irregulares serão 
removidas até 
dezembro

O amontoado de placas de pro-
paganda que poluem as frentes 
dos prédios comerciais e as áreas 
públicas do Guará  estão com os 
dias contados. A Agência de Fis-
calização (Agefis), com o apoio da 
Secretaria das Cidades e Adminis-
tração Regional do Guará, inicia-
ram uma operação que pretende 
despoluir toda a cidade.  A ope-
ração não é nova, e começou em 
agosto pelo Setor de Oficinas Sul 
(Região Administrativa do Gua-
rá), Setor de Oficinas (Setor Espe-
cial 2A) e nesta semana está noti-
ficando todas empresas do Guará 
II com placas instaladas em área 
pública com formato irregular.

A previsão é que até o final de 
semana essa parte da operação 
seja concluída. Depois de notifica-
do, o dono da placa tem 20 dias 
para regularizá-la, desde que es-
teja dentro dos limites previstos 
na Lei 3036/2002, que dispõe so-

bre a publicidades nas 
cidades do DF.

De acordo com o di-
retor da Diretoria de 
Serviços Públicos da 
Administração do Gua-
rá, Evany Carlos, so-
mente serão permitos 
tótens eletrônicos que 
estejam dentros dos li-
mites de tamanho e 
nos locais apropriados. Não serão 
permitidas, por exemplo, placas e 
painéis de metal.

Projeto
Para a regularização das pla-

cas existentes, com formato aci-
ma de um metro quadrado, o pro-
prietário terá que contratar um 
engenheiro civil ou arquiteto para 
a elaboração de um projeto a ser 
apresentado à Administração do 
Guará e depois à Secretaria de 

Habitação (Sedhab).
Quem não cumprir as exigên-

cias e não retirar a placa notifica-
da será multado e ainda vai arcar 
com os custos da retirada.

Para o administrador regio-
nal Carlinhos Nogueira, a medi-
da, além de despoluir a cidade, 
vai colocar um freio nas irregula-
ridades. “Todos nós sabemos que 
o empresário precisa divulgar seu 
negócio, mas que o faça sem pre-
judicar o direito de circulação do 
pedestre”. 

A TRAÍRA 

TraíraTraíraChalé da
MAIS EXÓTICA GUARÁDO

VOCÊ TAMBÉM
ENCONTRA NO

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

Placas instaladas na 
calçada atrapalham 
o fluxo de pessoas 
e trazem risco à 
segurança 
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Para quem mora perto de bares o 
maior incômodo é o barulho du-

rante a noite. É a difícil disputa entre 
quem quer tranquilidade e quem gos-
ta de se divertir nos bares do Guará. 

Relaxar, descansar ou dormir em 
um ambiente próximo a uma casa de 
shows é praticamente impossível. 
Quem está se divertindo não se im-
porta e nem mesmo se lembra da lei e 
do direito de tranquilidade que os vizi-
nhos têm. Janelas e portas balançam 
junto com a música alta.

Patrícia Ribeiro, estudante de psi-
cologia, moradora da QE 40, é obriga-
da a conviver com muito barulho  à noi-
te de um bar abaixo de sua casa. “É 
difícil dormir com as pessoas conver-
sando em voz alta nas mesas do bar-
zinho, com a música e os gritos de bê-
bados”, diz ela. A estudante conta que 
apesar do barulho dificilmente acon-
tecem brigas. Ela também afirma que, 
“quando os policiais são acionados, 
eles até abaixam o som, mas logo após 
eles irem embora aumentam o som no 
mesmo volume ou até mais alto”.

A Polícia Militar informou que o ho-
rário e o tipo de música executada no 
estabelecimento comercial devem es-
tar de acordo com o alvará de funcio-

namento expedido pelas administra-
ções regionais. Esse horário depende 
de onde o estabelecimento está insta-
lado. Em quadras residenciais, o horá-
rio normalmente é até 1 hora da ma-
nhã, mas nas quadras comerciais ou 
industriais, como a QE 40 e o Polo de 
Moda, o horário é estendido até as 2 
horas da manhã. 

O proprietário de um bar do Guará, 
que preferiu não se identificar, diz que 
é comum haver reclamações por causa 
do barulho e do horário que o bar dele 
funciona. Ele ressalta que entende a 
reclamação dos moradores. “A pessoa 
chega em sua residência depois das 
18h querendo descansar, é um direito 
de todo trabalhador”. Entretanto, ele 
observa que é nesse horário que os ba-
res e restaurantes próximos estão ini-
ciando o período de maior movimento. 
Mas, o principal argumento utilizado 
pelos bares, principalmente nos insta-
lados em quadras comerciais, é que o 
erro é de quem escolheu esses lugares 
para morar. 

Setores comerciais e industriais
A QE 40, o Setor de Oficinas, e os 

demais lotes comerciais não deveriam 
ter residências, já que não foram pla-

nejados para isso. Com a construção 
de unidades residenciais nesses luga-
res, surgiu o conflito entre comercian-
tes e moradores. Num levantamento 
preliminar, o Polo de Moda tem mais 
de três mil quitinetes. Como são mais 
de 400 lotes, cerca de 80% tem a parte 
superior ocupada com residências, en-
tre oito e 16 quitinetes por lote, onde 
deveria existir apenas comércio. 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
em tramitação na Câmara Legislativa, 
deverá autorizar a residência nessas 
quadras, mas até a aprovação da lei, 
as residências é que são irregulares. 
Quem determina o horário de funcio-
namento dos bares é o administrador 
regional através de Ordem de Serviço, 
segundo orienta o Decreto nº 34.076 de 
21 de dezembro de 2013. 

Com relação à contravenção pe-
nal de perturbação da tranquilidade, 
todo cidadão que se sentir ofendido 
pode solicitar a presença da PM pelo 
telefone 190. É necessária a presença 
da parte ofendida para a solicitação e 
deslocamento à delegacia. 

cidAdE

Morados do Guará  
reclamam do barulho em bares

por Laís Alves de Oliveira*

* Estudante de Comunicação Social da 
faculdade Icesp Promove, orientada pela 
jornalista Ana Seidl.
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Eleição para administrador regional
Vivemos um momento de mudanças e é importante 

observarmos isto.  O modelo de indicação de 
administradores regionais está sendo questionado 
e há movimentos e até Projeto de Lei para a eleição 
direta para administrador. A questão é complicada 
porque, se formos usar o modelo utilizado em outros 
Estados, teríamos que ter uma Câmara de Vereadores 
e isto aumentaria muito os custos e sabemos que 
este modelo também está sendo questionado. Existe 
outro complicador que é a perda de poder por parte do 
Executivo local.  Mas, analisando friamente podemos 
dizer que talvez um modelo misto possa ser o primeiro 
passo. Uma lista tríplice, votada pelos moradores, 
poderia ter o voto de minerva do governador e, mesmo 
assim, com fiscalização de um Conselho Comunitário 
dos Moradores para acompanhar e orientar os caminhos 
das decisões do administrador. Outra coisa que achamos 
ponderável  é a subordinação da autoridade local  a um 
plebiscito eventual e nova eleição em caso de falha grave 
que justifique a substituição. É lógico que isto pode 
parecer uma utopia, mas é bom lembrarmos que Brasília 
surgiu de uma utopia.

diabetes
Esta semana tivemos uma data importante que foi o  

Dia Mundial da Diabetes. Esta doença está se alastrando 
de maneira intensiva e ela tem a qualidade de ser um 
mal silencioso e quando você chega a saber que está 
doente pode ser tarde demais.  Por isso é importante 
fazer exames preventivos.  Você pode ficar até cego ou 
perder membros do corpo se procurar um médico tarde 
demais. Preste bem atenção nisso, pois a nossa medicina 
está muito avançada graças a Deus e um diagnóstico 
em tempo hábil pode, por exemplo, livrar você de uma 
possível cegueira, pois temos cirurgias a base de raio 
laser que pode preservar sua vista.  Cuide-se  e faça os 
exames preventivos.

redes sociais
A gente vive no Facebook cercado de atividades 

extras, além da troca salutar de idéias. Existem muitas 
propagandas no sistema. Às vezes disfarçadas e às 
vezes escancaradas. Tem umas coisas estranhas como o 
convite para jogos como se fosse feito por participantes. 
Na verdade é um jogo de estratégias para que cada 
um venda seu peixe. Mas, tem suas vantagens como 
o desmantelamento do monopólio da informação. Hoje 
tem muito mais gente na frente do computador do que 
na frente da televisão. Os grandes jornais em papel 
diminuíram muito sua influência e alguns grandes 
veículos nacionais ou internacionais já fecharam ou 
passam dificuldades para se manter. Percebe-se que 
as pessoas descobriram seu poder de participação e 
vivemos uma "metamorfose ambulante".

“Ame, mas não sofra”
Foi lançado recentemente um programa muito 

interessante pela Secretaria de Justiça. É o “Ame, Mas 
Não Sofra”. Ele orienta a família como se comportar 
diante de um problema com drogas dentro de casa. Este 
Programa atendeu mais de 50 pessoas em três dias: oito 
pessoas em sua Unidade de Acolhimento, mais de 35 
telefonemas e 25 e-mails com pedidos de ajuda sobre 
como se portar diante deste problema. Qualquer dúvida, 
procure a Secretaria de Justiça e se informe. 

EsPOrTE

guará vIvo JOEl AlvEs

joelin@uol.com.br

luiz Marrentinho fecha o ano como 
destaque nacional do Taekwondo
Depois de ficar em 5o lugar 

no Panamericano de Tae-
kondo mês passado no México, 
Luiz Santos Neto, mais conhe-
cido como Luiz “Marrentinho”, 
foi o grande destaque da de-
legação brasiliense na Copa 
do Brasil de Taekwondo, reali-
zada em Goiânia, de 8 a 10 de 
novembro, com a medalha de 
ouro na categoria Cadete (12 a 

14 anos).
 Com esse resultado, Mar-

rentinho fecha o ano como o 
melhor da categoria 14 anos no 
país. Em dezembro, ele vai dis-
putar uma vaga na seleção bra-
sileira júnior (15 a 17 anos).

Para essas competições, 
Luiz Marrentinho contou com o 
apoio da Associação dos Feira 
do Guará e da Boy´s Lanches.

Pedro Haag é vice-campeão brasileiro 
Mesmo calouro na com-

petição, o atleta gua-
raense Pedro Victor Haag 
(centro da foto) foi um dos 
destaques da Copa Brasil 
de Taekowndo,  em Goiâ-
nia. Pedro foi o vice-cam-
peão na categoria Adulto 
até 74 quilos, com quatro 
lutas, e ficou em terceiro 
na categoria Sub 21 até 74 
quilos, com três lutas rea-
lizadas.

Treinado pelo mestre 
Marcos Rodrigues e o pre-
parador funcional Mau-
rício Peixoto e a nutricio-
nista Ana Cláudia Haag, 
Pedro mantém uma rotina 
de quem busca a conquis-
ta de títulos; são quatro a 
cinco horas diárias de trei-
namento. Sem patrocínio, 
ele tem participado das 
competições com o apoio 
de familiares e de amigos.

 Será realizada neste domingo (17 de novembro)   
a 31ª edição do Terno de Branco, que vai  reunir atle-
tas de diversas cidades do DF e Entorno. 

A competição  vale  para o ranking do Campeona-
to Guaraense 2013 e será realizado de acordo com as 
regras da Federação Brasiliense de Dominó (Febrad).

     Para se inscrever e participar do Terno de Bran-
co, o interessado deve se inscrever pelos fones: 8119-
6050 ou 9828-9339 ou 3381-6366 ou pelo site www.
ternodebranco.com.br.

Tem Terno de branco 
no final de semana 

Wellington  Fernandes,  
Marco Tulio Bites, 

Gustavo Henrique Cardo-
so, Stenio Gabriel, Rayn-
ner Farias e André Mari-
nho representam o Guará 
e o Distrito Federal na 5ª e 
6ª etapas do Campeonato 
Brasileiro de Bicicross em 
Feira de Santana/BA, onde 
será conhecido os cam-
peões brasileiros das cate-

gorias.
 O DF estára sendo re-

presentado por 10 atletas 
e o Guará estará presente 
com os 6 atletas.

Welington Fernandes 
(foto) é o maior destaque 
da delegação depois de 
ter conquistado o Tricam-
peonato Brasileiro de Su-
percross no final de sema-
na passada, em Sobral/CE.

bicicross guaraense compete na bahia 

Guará e Cruzeiro vão fazer a fi-
nal da Copa Brasília de Futsal nes-
te sábado (16 de novembro), no Sesc 
de Ceilândia, às 10h30, com entrada 
franca. A equipe do Guará, coman-
dada pelo técnico Willian Kleber, 
dos seis jogos que disputou perdeu 
um e ganhou cinco. 

Guará na final 
da copa brasília 
de Futsal
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Aproveite agora que o limite do FGTS aumentou para R$ 750 mil

2 E 3 QUARTOS
64 E 80 m2

LAZER E GARAGEM

Residencial Monte Verde

SOBRADINHO

7º O
fício R

 5/11845

3° O
fício R

 2/272516

4 QUARTOS
128 m2

MAIS DE 50 ITENS DE LAZER

Península Lazer e Urbanismo

ÁGUAS CLARAS

2 E 3 QUARTOS
66 m2 A 90 m2

UM CLUBE COMPLETO

Residência de Espanha

ÁGUAS CLARAS

3º O
fício R

 2/272718

Aproveite agora que o limite do FGTS aumentou para R$ 750 mil

FINANCIAMENTO EM ATÉ 420 MESES*
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