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Eleição direta de administrador
regional cada vez mais próxima
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui
a eleição direta dos administradores regionais. Para ser implantada, a proposta terá que ser votada pelo plenário do Senado e depois
pela Câmara dos Deputados e sancionada pela presidente da República. A eleição dos administradores deve coincidir com a eleição de
governador, senador, deputado federal e distrital. Como não há mais tempo para a lei entrar em vigor para as eleições do próximo ano,
se aprovada, será implantada nas eleições de 2018. Mas a PEC pode tornar sem efeito se o Tribunal de Justiça responder ao Mandato
de Injunção apresentado do deputado federal Luiz Pitiman, que alega que a eleição direta de administrador regional já está prevista
na Lei Orgânica do DF (Páginas 3 e 5).

Guará recupera a UPA

Acig entrega
Mérito
Empreendedor
Festa aconteceu nesta quarta-feira. Foram homenageadas
pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Guará
durante o ano.

Página 10

Dominó ajuda a
ensinar nas escolas do Guará
Anunciada inicialmente para ser construída na Região do Guará, a UPA da área
quase foi transferida para a Região da Estrutural. Como o governo não conseguiu
desafetar o terreno previsto para construção, a unidade de pronto atendimento do
SUS será mesmo implantada na área do Jockey Club, entre a quadra Lúcio Costa e o
condomínio Vicente Pires. A previsão é que a obra seja iniciada no primeiro semestre
de 2014, mas uma ação movida por posseiros do Jockey pode atrasar os planos do
governo (Página 7).

Duas escolas do Guará recebem o projeto Dominó nas Escolas,
atividade que serve para complementar o aprendizado dos jovens.
A proposta é que o dominó passe a fazer parte do currículo escolar,
por causa do seu efeito comprovado no rendimento
lógico dos alunos nas outras matérias.
Página 11

Inauguração do Museu da
Música neste sábado
Página 15
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Luos adiada?

Luos

O Partido Popular Socialista
do Distrito Federal (PPS-DF)
protocolou nesta quinta-feira
(5 de dezembro) requerimento
na Câmara Legislativa pedindo que a tramitação do Projeto
de Lei de Uso e Ocupação do
Solo (LUOS) seja sobrestada.
O objetivo é evitar a votação
da proposta antes do recesso
parlamentar, previsto para
o próximo dia 15, sem que o
debate seja esgotado com a
sociedade.
Entre as justificativas do
PPS para paralisar a tramitação do projeto da LUOS estão
ausência dos estudos técnicos
das áreas que poderão ser
adensadas; o alto número de
sugestões e pedidos de alteração do projeto que chegaram à
CLDF por meio das audiências
públicas realizadas, em que
pese o pequeno número de
participantes; e o enorme
volume de informações
contidas no projeto da LUOS
que ainda não foi analisado
em sua totalidade.
A medida foi tomada a
partir da matéria do Jornal
do Guará da edição passada,
em que mostramos que a
população não está sendo
suficientemente informada
sobre o que é a LUOS.
O PPS-DF defende a
votação da LUOS apenas para
2014, quando a CLDF poderá
realizar mais audiências
públicas para esclarecer a
população.

Será que vamos continuar sendo
enganados como aconteceu com o
Plano Diretor Local (PDL) do Guará?
Pelo que li na reportagem do
Jornal do Guará, a tendência é que
sejam aprovados na Luos o que o
governo e os barões do mercado
imobiliário querem.
O fato da Câmara Legislativa
promover uma audiência pública
sem qualquer material informativo
sobre a Luos para que o público
pudesse discutir com mais
conhecimento, é um sintoma do que
vai acontecer.
Pelo que li na reportagem,
conseguiram retirar da Luos a Área
28, ao lado do ParkShopping, do
Parque do Guará. Dizem que será
entregue a um amigo e financiador
do PT.
Mais uma vez vão empurrar o
que não queremos pela nossa goela.
Aristides Milhomen

Mais seis PECs
A Administração do Guará está instalando mais 6 Pontos de Encontros Comunitários
(PECs) na cidade. As quadras beneficiadas
com a construção dos novos espaços de
convivência são a QE 40, próximo do conjunto A; na Colônia Agrícola Águas Claras, em
frente à chácara 27; na QE 42, na altura do
conjunto L; em frente ao conjunto B da QE
36; na QI 22, ao lado do conjunto O.
A cidade conta hoje com 28 academias de
ginástica espalhadas por diversas quadras
do Guará, garantindo à população o acesso a
equipamentos públicos de qualidade.

Área 28
Não adiantou a resistências da lideranças
comunitárias e políticas do Guará: a Área 28,
entre o ParkShopping e a via Guará-Zoológico
está definitivamente fora da Luos.
A área será licitada à iniciativa privada
para a construção de um condomínio residencial de alto luxo.As lideranças defendiam que
a área deveria continuar anexada ao Parque
do Guará.
Mais uma vez venceu o forte lobby
imobiliário.

Eliana candidata

Em defesa
do Parque
O Fórum de Defesa do Parque
do Guará e a Gestão Ambientald/
Icesp Promove, com o apoio
do Jornal do Guará, realiza no
próximo sábado, dia 14, uma
caminhada ecológica pelo parque.
A concentração será às 9h, ao
lado da cozinha industrial do Sesi.

Praça
A Administração Regional
está recuperando a praça da QI
20. Além do reparo dos equipamentos públicos, está sendo feita
a roçagem, poda de árvores e
pintura.

Mosca azul

O PPS lançou a deputada distrital Eliana Pedrosa como candidata a governadora nas eleições
de 2014. Agora já são quatro as pré-candidaturas
oficiais: Agnelo (PT), Rodrigo Rollemberg (PSB),
Reguffe (PDT) e Eliana (PPS). A expectativa agora
é sobre os candidatos da direita. Fala-se em
Fraga, Izalci, Pitiman, Arruda, Roriz, Frejat...

O empresário guaraense
Aderbal Luiz da Silva (Ali Imóveis) está analisando o convite
do PMDB para ser candidato a
deputado distrital. Diz que está
fazendo uma pesquisa informal
antes de decidir.

alcir@jornaldoguara.com
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Circulação
O Jornal do Guará (tiragem comprovada de 8 mil exemplares)
é distribuído gratuitamente por todas as bancas de jornais
do Guará; em todos os estabelecimentos comerciais, clubes de
serviço, associações, entidades; nas agências bancárias,
no Clube do Comerciário; na Administração Regional; nos
consultórios médicos e odontológicos e portarias dos edifícios
comerciais do Guará. E, ainda, através de mala direta a líderes
comunitários, empresários, autoridades que moram no Guará
ou que interessam à cidade; empresas do SIA, Sof Sul
e ParkShopping; GDF, Câmara Legislativa, bancada do DF
no Congresso Nacional e agências de publicidade.

Parque do Guará
Será que agora realmente vai?
Fiquei, e a população guaraense
também, muito alegre com a notícia
veiculada pelo Jornal do Guará
sobre a reunião que definiu a
desocupação do Parque do Guará.
É um sonho da população
guaraense muito próximo de ser
realizado. Há quase 20 anos que
sonho com a possibilidade de
desfrutar dessa imensa e linda área
verde ao nosso lado.
Conclamo ao Jornal do Guará
que continue nessa vigília em
defesa do nosso parque.
E parabéns ao jornal, que está
cada vez melhor.
Carlos Alberto Sidral

Quiosque da discórdia?
Afinal, que poderes tem esse
rapaz que está construindo o
quiosque na Praça da Moda?
Os moradores e empresários
do Polo de Moda são contra
a instalação do quiosque, já
recorreram a parlamentares,
membros do governo, e o cara
continua lá.
Alguma coisa ele deve saber
ou ter para impedir que tomem
providências contra ele.
Maria Rita Gonçalves

contato@jornaldoguara.com
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Eleição de administrador regional
cada vez mais próxima
A

tão
esperada
eleição
direta de administrador
regional deu mais um passo
importante nesta quarta-feira
(4 de dezembro) com a aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC), do
senador Rodrigo Rollemberg
(PSB), que retira ao privilégio
dos políticos na indicação e
repassa ao povo. A PEC prevê
a eleição também do vice-administrador regional, uma
espécie de vice-prefeito.
O administrador e seu vice
deverão ser eleitos junto com o
governador, o vice-governador
e os deputados distritais para
um mandato de quatro anos. A
PEC 29/2011 também delega a
lei de iniciativa do governador
do DF o disciplinamento sobre
a criação, extinção, fusão e
desmembramento das respectivas regiões administrativas.
Quanto à remuneração do
administrador e vice-administrador regional, deverá ser
definida em lei de iniciativa da
Câmara Legislativa, limitada a
75% dos vencimentos
dos deputados distritais.
De acordo com a
PEC, o candidato a
administrador regional do DF deverá ter
domicílio eleitoral na
região que pretende
trabalhar há pelo
menos um ano, como
prevê a Lei Eleitoral.
“Hoje
grande
parte dos administradores sequer mora na
cidade que administra. Muitos deles servem mais
aos deputados distritais que
os indicaram do que à população da cidade”, diz o senador
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF),
autor da PEC.
Agora, a proposta vai ser
submetida a dois turnos de
votação no Plenário do Senado
e também pelo plenário da

Câmara dos Deputados. E
se, aprovada nas duas casas,
será encaminhada à presidente Dilma Roussef ou ao próximo presidente da República
para ser sancionada.
Como uma lei eleitoral somente poderá ser aplicada um
ano antes das eleições a quem
o assunto se refere, a PEC dos
administradores
regionais,
se aprovada, será executada
somente em 2018.
O senador Rodrigo Rollemberg acredita que é preciso
rever o modelo de organização do Distrito Federal. “Da
forma como funciona hoje, as
administrações regionais são
meros cabides de emprego”.
Na sua opinião, é importante
que os moradores escolham
seus administradores, entre
os moradores da sua cidade
e que seja uma das lideranças
locais.
“Eu defendo também que
haja uma carreira específica
no GDF para as administrações regionais. Elas têm que

dificuldades
que encontram
de aprovar um
projeto e de
conseguir um
alvará
numa
administração devido à
incapacidade
da
maioria
dos técnicos
que hoje estão
lá. “É muita
gente sem a
especialização
adequada para
cumprir determinadas tarefas que exigem
qualificação
técnica. A falta
de um quadro
efetivo faz com
que não tenha
continuidade
Senadores Gim Argello (PTB-DF), Aécio Neves (PSDB-MG), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
das
coisas,
e Pedro Taques (PDT-MT) durante reunião da Comissão de Constituição de Justiça que
nem memória.
apontou a legalidade do projeto de eleição de administradores regionais.
Há uma reclamação enorme
“eficiência e efetividade” aos que as administrações regioda população em geral com re- atos de gestão.
nais precisam prestar para as
lação à ineficiência
O relator da matéria, se- populações”, esclarece.
das administrações nador Gim Argello (PTB-DF),
Rollemberg
acrescenta
regionais”, reforça.
recomendou sua aprovação que é necessário dotar as
por concordar que a mudan- administrações regionais de
Sem
ça irá atribuir legitimidade uma autonomia relativa com
custos adicionais
democrática às funções de a qual as regionais disporiam
O
senador administradores regionais do de algum recurso para gerir e
afirma que a elei- Distrito Federal, cortando defi- fazer pequenas obras e contração direta para nitivamente a ligação político, tações, a exemplo de reparar
administradores do por vezes político-eleitoral, uma praça, fazer uma quadra
DF não vai gerar das indicações para essas de esportes. “A gente tem que
custo aos cofres relevantes funções.
rever o modelo de organização
públicos. Segundo
do DF, mas sem transformar
ele, a população
Sem municipalização
em município. A palavra
poderá
escolher
Para
Rollemberg,
sua adequada é qualificação das
os representantes proposta não implicaria em administrações”, conclui.
regionais durante a votação municipalização, como muitos
Hoje, o DF tem 31 adminispara governador e deputados pensam. “Com a municipa- tradores regionais. Segundo a
distritais.
lização as administrações Secretaria de Planejamento do
Ao justificar a proposta, o ficariam com personalidade DF, o orçamento estimado das
senador Rodrigo Rollemberg própria e não é o caso. O administrações regionais para
argumentou que a substi- que precisamos é dotar as este ano é de R$ 387,2 mituição de administradores administrações regionais de lhões. O valor é 40% maior que
nomeados pelo governador uma infraestrutura moderna, o orçamento executado pelas
por candidatos eleitos pela adequada aos novos tempos, administrações em 2012, que
população deverá imprimir para a prestação de serviços foi de R$ 273 milhões.

O administrador e seu vice deverão
ser eleitos junto com o governador,
o vice-governador e os deputados
distritais para um mandato de quatro
anos com remuneração de 75% do
salário dos deputados
distritais, segundo o projeto.
ter estruturas permanentes
com engenheiros, arquitetos
e gente com capacidade de
analisar e de aprovar projetos
porque o que se vê hoje é
apenas gente despreparada e
fora de função”, complementa
o senador.
Rollemberg acrescenta que
os empresários reclamam das

foto G1

CCJ do Senado aprovou emenda do senador Rodrigo
Rollemberg. Agora proposta vai a plenário
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Eleição de administradores regionais

TJDF adia decisão sobre Lei Orgânica

A

eleição direta de administrador regional talvez nem
dependa da votação da PEC
apresentada pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB), aprovada nesta semana pela CCJ
do Senado. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios
deve votar nos próximos dias
o julgamento do Mandado de
Injunção impetrado pelo deputado Luiz Pitiman (PSDB/DF),
que obriga o GDF e a Câmara
Legislativa a regulamentarem
artigos da Lei Orgânica que
preveem a participação popular na escolha de administradores regionais. Os desembargadores vão julgar o mandado
de Pitiman juntamente com
duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), dada a
relevância do tema. A votação
estava prevista para primeira
semana de novembro, mas foi
adiada e ainda não foi incluída
da pauta das próximas votações, o que deve acontecer no
máximo no retorno das férias

da Justiça, em fevereiro.
As duas ADIs foram impetradas depois do Mandado
de Injunção e são de autoria
da OAB-DF e do Ministério
Público do DF. O julgamento
nem chegou a começar. Um
dos desembargadores sugeriu que todas as ações, por
tratarem da mesma matéria,
sejam julgadas em conjunto.
Os demais desembargadores
concordaram. A decisão, de
acordo com Pitiman, demonstra que a tendência é a de
regulamentar, uma vez que
duas entidades com tanta
credibilidade, como a OAB e
o MPDF, também defendem a
regulamentação dos artigos
que tratam da participação
popular na escolha dos administradores regionais.
Prevista na Lei Orgânica
A Ação Direta de Inscontitucionalidade (ADI) , impetrada pelo MPDFT, responsabiliza
o Governo do Distrito Federal
por omissão pelo fato de não

ter encaminhado projeto à
Câmara Legislativa sobre a
matéria.
De acordo com a Lei Orgânica, cada região administrativa
deve eleger um Conselho de
Representante Comunitário e
a escolha dos administradores
regionais por moradores. Hoje,
esses cargos são utilizados
pelo da época para barganhar
apoio na Câmara Legislativa
ou no Congresso Nacional.
Entre as exigências para o
perfil do candidato a administrador regional é a de residir
na cidade onde pretende
governar. Atualmente, vários
administradores regionais são
importados de outras regiões
e são pinçados entre os correligionários do parlamentar
aliado do governo, muitas vez
sem qualquer outro vínculo
com a cidade.
De acordo com o promotor Antonio Suxberger,
o
MPDFT está solicitando o
reconhecimento da demora do
DF em apresentar meios de

participação popular nas administrações regionais. “Alem
disso, nossa constituição local
demanda que se prestigiem
os conselhos comunitários.
É preciso que o DF edite lei
para atender ao que manda a
LODF”, afirma.
No pedido, os autores da
ação solicitam ao TJ que reconheça esta lacuna e determine
ao governo que inicie o pro-

cesso legislativo necessário.
O senador Rodrigo Rollemberg
(PSB) é defensor do voto direto
para a escolha dos administradores regionais e é autor da
proposta de emenda à Constituição (PEC) que atualmente
tramita
na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado. O senador espera
acelerar a movimentação do
projeto nos próximos meses.

Propostas para regulamentar a eleição tramitam na Câmara Legislativa
Uma outra tentativa que
poderia ajudar na proposta
foi encaminhada pelo exgovernador Rogério Rosso à
Câmara Legislativa em 2010.
O Projeto de Lei Complementar nº 162/2010 propõe a
criação do Fundo de Autonomia Progressiva das Regiões
Administrativas (FPR) como
forma de descentralização
administrativa. A proposta
justifica que com esse recurso
as regiões administrativas
teriam dotação orçamentária
complementar para que cada
uma delas tivesse condição

de realizar projetos de escolha
da própria população local.
Também na
Câmara
Legislativa tramita o Projeto
de Lei 1.629/2013, de autoria
da deputada Eliana Pedrosa
(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-governadores do DF.
Pela proposta, a população
elege um colegiado de representantes comunitários, que

por sua vez irão escolher os
membros do Conselho de Representantes Comunitários.
“A escolha dos primeiros
membros dos Conselhos de
Representantes deve ocorrer
60 dias após a posse do governador e vice-governador
do DF” afirmou a autora. Cada
Conselho de Representantes
Comunitários será composto
por 10 membros, que não receberão salário para exercer o
mandato. “Não é uma fórmula
terminada, mas uma proposta
que pode ser aperfeiçoada.
Uma proposta concreta para

mudar uma realidade que tanto incomoda moradores das
Regiões Administrativas do
DF, e está dentro do espirito
do controle social”, encerrou
Eliana Pedrosa.
A deputada Luzia de Paula
(PEN) é autora do Projeto de
Lei nº 459/2007, que trata
da participação popular na
escolha dos administradores
regionais. A proposta se
encontra na Comissão de
Constituição e Justiça com
relatoria a cargo do deputado
Cláudio Abrantes (PT). Após
ser aprovado pela CCJ, o pro-

jeto será submetido à votação
no plenário do Legislativo. A
proposta regulamenta o § 1º,
do art. 10 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e foi uma das
primeiras a ser apresentada
por Luzia de Paula na legislatura passada (2007/2011).
Nela está dito que os administradores regionais deverão
ser escolhidos pelos eleitores
das
respectivas
regiões
administrativas,
mediante
consulta popular convocada
pela Câmara Legislativa, para
um mandato de 4 anos, sendo
vedada a reeleição.
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Guará e a eleição em 2014

Preservação do ensino especial

Está na hora de começarmos a analisar se vale a pena dar
nosso voto por deputados que nem aqui na cidade aparecem Tem
um que sempre foi bem votado aqui que acho que nem conhece
nossa cidade. Outro foi para o TCDF, sem fazer absolutamente nada
pelo Guará. Temos que ser bairristas como é o caso de Planaltina,
Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Desafio as pessoas analisar o
desempenho em quem votou a última eleição e o que ela fez pela
nossa cidade.

Os distritais aprovaram em Plenário
requerimento do deputado Chico Leite para que
seja votado com urgência projeto de lei destinado
a preservar os 13 Centros de Ensino Especiais
do Distrito Federal. A pressa responde a pais e
professores de estudantes com deficiência, que
temem seu fechamento. É que tramita no Congresso
o Plano Nacional da Educação, que entre idas e
vindas do Executivo para a Câmara dos Deputados
e da Câmara para o Senado, quer restringir à rede
regular de ensino — na chamada Meta 4 — o
atendimento escolar a estudantes com deficiência.
Com a aprovação da proposta de Chico Leite, o
DF mantém os Centros, afastando o risco de sua
extinção caso a Meta 4 seja aprovada da forma como
está. Vamos colaborar.

Chico Leite senador
Militantes das mais diversas correntes do PT reuniram-se com
parlamentares do partido para lançar o Comitê Chico Leite ao
Senado. Já se comprometeram com a ideia os distritais Cláudio
Abrantes e Arlete Sampaio, além da deputada federal Érika Kokay.
Deverão apoiar militantes de vertentes petistas como O Trabalho,
Coletivo, CNB, Articulação e Articulação de Esquerda.

PT até 2022
O ex-presidente Lula defendeu que o PT possa permanecer no
governo ao menos até 2022, no Bicentenário da Independência. “Eu
já estou pensando no Brasil de 2022, quando a gente completar 200
anos de Independência e a gente fizer uma comparação do que era
esse Brasil. Aí, vai ser duro, Dilminha, vai ser duro quando a gente
falar do Brasil que deixamos em 2022 e o que pegamos em 2002”,
afirmou.
Caso o desejo dele se concretize, o PT permaneceria no governo
por pelo mais dois mandatos, incluindo o próximo de Dilma Rousseff.

Benedito irá até o final
A Câmara Legislativa foi marcada pelo desabafo
de Benedito Domingos (PP), que afirmou estar sendo
perseguido pela mídia e prometeu seguir até o fim
do processo de cassação que vem sofrendo. “Todos
os dias eu apanho da mídia. Não há um dia que não
surja ao menos uma nota e quando não ocorre eu
até estranho”, declarou Benedito, que é acusado de
apropriação indébita, ocorrida em 2008. “Fica essa
campanha toda aí para me cassar. Será que eles
querem o resto de mandato que me resta?”
Pelo visto a mídia é culpada de tudo em todos os
níveis do sistema do municipal, estadual e federal.

JORNAL DO GUARÁ

Governo rejeita as
eleições para administrador
Embora aprovado por unanimidade
na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, não é certo o futuro da proposta
de emenda constitucional que determina a
eleição direta dos administradores regionais.
Pasmem: a liderança do Governo e a
liderançado PT recomendaram a rejeição da
emenda. Votar a favor na comissão é uma
coisa, no plenário outra, muito diferente —
sem falar que se exige quórum qualificado, de
três quintos.
Estão previstas as exigências:
- A idade mínima para os candidatos a
gestor distrital e vice será 21 anos.
- A exemplo dos chefes do Poder
Executivo, o administrador regional poderá
concorrer à reeleição e, se tiver a intenção de
disputar outro cargo eletivo, deverá renunciar
ao mandato até seis meses antes da eleição.
- Ambos deverão ser eleitos junto com o
governador, o vice-governador e os deputados
distritais para um mandato de quatro anos. A remuneração deverá ser definida em lei de
iniciativa da Câmara Legislativa, limitada a
75% dos vencimentos dos deputados distritais.

Adiar a LUOS
O PPS da deputada Eliana Pedrosa
protocolou na Câmara Legislativa requerimento
pedindo que a tramitação do projeto de Lei de
Uso e Ocupação do Solo (Luos) seja sobrestada.
Quer evitar a votação da proposta antes do
recesso parlamentar, previsto para a semana
que vem, o que é impossível.

SAÚDE
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Guará recupera UPA

Unidade hospitalar será
construída na área do Jockey
A

nunciada
inicialmente
para ser construída na
proximidades do Jockey Club,
Região Administrativa do
Guará, a Unidade de Pronto
Atendimento quase foi para
a Região da Estrutural. O
governo chegou a anunciar a
transferência, sob a alegação
de que a nova localização
atenderia melhor a área a
ser atendida e que a área
inicialmente prevista estaria
sub judice, por causa uma
ação movida por um grupo
de posseiros antigos da área,
depois que a Terracap ganhou
na Justiça o direito à posse.
Entretanto, nos bastidores, os
comentários é que a mudança
teria sido influenciada pela
administradora da Região da
Estrutural, Socorro Aquino,
e pelo seu marido, deputado
federal Roberto Policarpo.
Como o governo não
conseguiu desafetar o terreno
pretendido no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia), a opção voltou
novamente para a área do Jockey. A localização, entretanto,
ainda não está garantida,
porque a ação movida por um
grupo de ocupantes da área

do Jockey continua tramitando na Justiça e ninguém do
governo procurou esse grupo
para uma saída negociada.
A reportagem do Jornal do
Guará consultou a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano
e Habitação (Sedhab) e a
Terracap, responsáveis pela
área fundiária do governo e a
resposta é que os dois órgãos
desconheciam a ação dos
posseiros.
O que pode agilizar a
liberação da área é a intenção
do Governo do Distrito Federal
de construir ali a Vila Olímpica
para a Universíade Mundial,
que será realizada em Brasília
em 2019.
“Além
da
localização
estratégica, a área está entre
duas artérias importantes, a
Via Estrutural e a Linha Verde
(EPTG), que podem facilitar a
remoção dos pacientes ao Hospital de Base e ao Hospital da
Asa Norte (HRAN)”, explica a
diretora da Regional de Saúde
do Guará, Marôa Santiago.
Redução no Guará
Com a nova UPA, a previsão
é que a demanda do Hospital
do Guará seja reduzida em

cerca de 60%. “A maior parte
dos pacientes que procuram
o hospital são da Estrutural,
Vicente Pires e Lúcio Costa,
que passará a ser atendida
pela UPA”, explica a diretora
da Regional de Saúde.
A nova UPA terá condições
de atender entre 200 a 300
pacientes por dia. “Com isso,
o Pronto Atendimento do Hospital do Guará vai atender somente os casos ambulatoriais
e não mais funcionar como
Pronto Socorro, como tem
acontecido”. Segundo Marôa,
o atraso de até 10 horas de
espera é provocado pela demanda acima da capacidade e
por causa das prioridades aos
casos mais urgentes. “Cada
vez que chega um paciente
que requer cuidados imediatos, quem está aguardando
tem que esperar”.
A UPA será construida
com recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento do Governo Federal
(PAC), e deverá ter entre 15
a 18 leitos, para atendimento
emergencial. A previsão é de
que a unidade fique pronta no
segundo semestre de 2014, se
as obras forem iniciados até

março próximo.
A sugestão da área do Jockey, de acordo com a diretoria
da Regional do Guará, evitaria
o que está acontecendo com
a UPA recém inaugurada na
Placa das Mercedes, entre
o Núcleo Bandeirante e o
Riacho Fundo, que está com
parte de sua capacidade de
atendimento ociosa por causa
de dificuldade de acesso
pelos usuários. “Os pacientes
preferem vir para o Guará ou
para outros hospitais onde
tem facilidade de transporte
coletivo”, diz Marôa.
O que é a UPA
A UPA é uma unidade de
média complexidade, destinada ao atendimento de primeiros-socorros para casos de
acidentes com fraturas e sangramentos, por exemplo. Os

casos de baixa complexidade,
como gripe, dor de cabeça ou
reposição de medicamentos,
são encaminhados a centros
de saúde ou para equipes do
Programa Saúde da Família
(PSF) da região.
Os casos
mais graves e que necessitem
de cirurgia, devem ser atendidos no Hospital Regional de
cada cidade ou no Hospital de
Base do DF.
Além de ampliar a assistência, o objetivo das UPA’s
também é de diminuir as
filas nos prontos-socorros dos
hospitais, evitando que casos
de menor complexidade sejam
encaminhados para as unidades hospitalares. Quando
uma ambulância do SAMU é
enviada para o atendimento,
os profissionais avaliam e encaminham os pacientes para o
local adequado.
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Asfaltada avenida do Setor IAPI

Via completa ligação até o Núcleo Bandeirante

A Novacap, com o apoio da
Administração do Guará, finalizou o asfaltamento da avenida principal do setor IAPI. A
próxima fase, de acordo com
o cronograma, será sinalizar

a pista e instalar
quebra-molas e muretas de proteção em
alguns trechos da
avenida.
O
asfaltamento
da principal avenida
do setor era uma
antiga reivindicação
dos moradores e foi
discutida
durante
reunião do Conselho
de Síndicos do condomínio e o diretor
de Urbanização da
Novacap,
Erinaldo
Sales, com a presença do administrador
Carlos Nogueira.
No setor está
sendo
construído
também um Centro
de Lazer Integrado,
composto por campo
de futebol de grama
sintética,
parque
infantil e ponto de encontro
comunitário. O complexo será
instalado entre a QE 38 e o
IAPI, próximo à Cidade do
Servidor.
O administrador Carlinhos

Nogueira informa que a Administração está buscando
o atendimento de outras demandas dos moradores, como
o reforço do sistema de iluminação pública no local. "Queremos que as atuais lâmpadas
sejam substituídas por outras
com maior luminosidade, o
que vai trazer mais segurança
para os moradores".
O Setor IAPI tem aproximadamente dois mil moradores
distribuídos em 27 condomínios. Eles são representados
pelo Conselho de Síndicos, entidade responsável por fazer
a ponte entre a comunidade
e a Administração do Guará e
outros órgãos do GDF.
Quem participou também
da reunião foi o deputado
distrital licenciado e atual
secretário de Justiça, Alírio
Neto, autor das emendas
orçamentárias que estão proporcionando as benfeitorias
para o IAPI. Alírio assumiu o
compromisso de fazer gestões
junto aos órgãos do Governo
para que as solicitações dos
moradores sejam atendidas.
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Estacionamentos
para a QE 40
A
Administração
do
Guará está construindo dois
estacionamentos no setor
próximo a entrada do conjunto A da QE 40. São mais 15
novas vagas para proporcionar comodidade e segurança
aos usuários.
Desde o início deste ano a
Administração Regional vem

construindo outros estacionamentos em vários locais
da cidade como na QE 11, ao
lado da Assembleia de Deus;
no Centro Clínico Guará; na
área próxima ao Ed. Guará
Nobre; na quadra 02/03, do
Setor Lúcio Costa e na QE 40,
no Pólo de Moda.

Esquina do amarão

^

UMA SEQUENCIA DE SABORES
PERTO DE VOCÊ

SIBS Q 02 CJ. B LT. 15 N. BANDEIRANTE TEL: 3552-0555
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Festa para o Mérito Empreendedor do Guará
N

esta quarta-feira, 4 de dezembro, a
Associação Comercial, Industrial e
Empresarial do Guará (Acig) entregou
o prêmio Mérito Empreendedor do
Guará a pessoas físicas e jurídicas
que prestaram relevantes serviços à
cidade durante o ano. Os premiados
passarão a ser sócios beneméritos da
Acig, conforme prevê o estatuto da

entidade.
A festa aconteceu no salão do
Rotary Guará Águas Claras e foi prestigiada também pelos deputados distritais Agaciel Maia e Eliana Pedrosa.
Quatro bandas (SS Dance, Vel, Matuskelas e Cuscus com Leite) animaram
a noite. Após a premiação foi servido
jantar aos convidados.

fotos Renato Lanna

À esquerda, Carlinhos Nogueira
e a Secretaria de Defesa Civil,
representada pelo adjunto Ivonildo
di Lira e subsecretários Sérgio
Damasceno e Adriano Cunha.

Diretoria da Associação Comercial e o administrador Carlos Nogueira
reunida para lançar o Guia de Compras e Serviços do Guará 2013/2014.
Júlio César Mello entrega o Mérito
Empreendedor ao pastor Arley
Lima. Abaixo, Danilo Bernardo
cumprimenta Dezilma Marques

A deputada Eliana
Pedrosa entrega o
diploma à educadora
Nazaré Mello e à
direita o deputado
Agaciel Maia e Jafé
Torres do Grande
Oriente do DF

Nilton Soares e Deverson Lettieri
entregam o Mérito para Cleide
Ribeiro, do Templo de Unir

O presidente da Acig, Deverson Lettieri, sua
esposa Sheila Lettieri e o diretor Wellinton
Medeiros.
Ao lado Giula Cabral e a líder comunitária
Meire Cardoso, outra agraciada.

Deverson Lettieri e Manoel Leitão, líder
comunitário da quadra Lúcio Costa e, abaixo,
Oscar Rabelo Mendes e Aberto Carlos Cabral,
representantes do Rotary Club

EDUCAÇÃO
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GUARÁ VIVO
JOEL ALVES

Sua Saúde
A ingestão de frituras e produtos
industrializados e principalmente enlatados tem
provocado a incidência de câncer do intestino
que tem aumentado muito nos últimos anos.
Verifique sua alimentação e mude suas práticas
alimentares. Estamos seguindo os Estados
Unidos nos maus exemplos. Alimentação
naturais é a pedida. Frutas e verduras devem
ser consumidas acompanhadas de redução
drástica ou total de frituras e enlatados. Uma
má alimentação pode levar a óbito, Cuide-se já!
Exercícios físicos são necessários, pois entre
outras vantagens eles aceleram a circulação
melhorando o fluxo de sangue no corpo e liberam
as toxinas através do suor.

Boas Ações
Nesses dias aconteceu uma coisa
interessante. O Diretor da Rádio Guará FM,
Jean Ferreira e um grupo de amigos resolveram
fazer uma arrecadação de alimentos e fornecer
para um grupo de moradores carentes de nossa
cidade. Foi uma iniciativa que deu muito certo e o
espírito da voluntarie de imperou. A arrecadação
foi muito boa com a participação e com certeza
esta turma boa ajudou a alimentar muita gente
boa. Este é um exemplo a ser seguido, sem
muita oba oba, mas com muito amor no coração.
Parabéns à toda a turma.

Campanha da Alimentação
No segundo domingo de cada mês, um grupo
de fiéis da Paróquia Maria Imaculada se reúne
na frente da Paróquia (EQ 15/17 do Guará II) e
parte para uma arrecadação de alimentos de
casa em casa. Depois de passar toda a manhã
arrecadando, o material é guardado e no dia
seguinte o grupo se reúne para fazer a separação
e promover a entrega aos grupos que executam
essa entrega. É muito gratificante este serviço e
os moradores do Guará colaboram. Se a equipe
devidamente uniformizada e identificada bater
na sua porta, colabore. É um trabalho sério e
importante, principalmente para as famílias que
vão receber o alimento.

Agefis
A AGEFIS foi criada há vários anos
atrás a partir da transferência do serviço de
fiscalização das administrações regionais.
Muita gente não sabe, mas o administrador
regional não tem o poder que alguns pensam.
Por exemplo, a Administração não pode mais
fiscalizar.
A AGEFIS é a responsável por fiscalizar
várias atividades em todo o DF e seu
escritório fica no SIA. Mas, quando tem
alguma irregularidade a primeira pessoa que
os moradores pensam é no administrador
regional de sua cidade, que até encaminha
o caso para a agência de fiscalização e o
acompanha, mas não pode decidir.

joelin@uol.com.br

Aprendendo com o dominó
Jogo ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e o aprendizado da matemática

O

Guará é a capital brasileira do semestre e lancharam juntos.
do sucesso da prática na edudo dominó. Não apenas pela
“Esse projeto é embrionário. cação das crianças. “O dominó
quantidade de pessoas que pra- Estamos formulando a proposta melhora o raciocínio das crianças,
tica o jogo nas diversas praças para levar o dominó como prática as obriga a aprender a calcular
da cidade. É aqui a sede da Con- educacional para mais escolas, rapidamente, dominando as opefederação Brasileira de Dominó, em todo o território nacional, a rações básicas da matemática,
fundada em 2011 e ligada direta- partir da experiência que esta- mas principalmente, mostra a
mente à Federação Internacional mos tendo aqui no Guará. É uma importância do jogo limpo, da
de Dominó, nos Estados Unidos. forma da confederação servir a honestidade e da disciplina”.
A entidade presidida por
Ronaldo Aguiar, é a responConselho de campeão
sável pela organização dos
Wagner dos Santos, atual
torneios, eventos projetos
campeão brasileira, ao lado
para difundir a prática do
do seu parceiro João Carlos
dominó.
da Silva, jogou com as crianMas, a iniciativa mais
ças e deixou uma mensagem
importante da confederabem clara: “O principal é a
ção é o programa Dominó
concentração. Sem concenna Escola, uma parceria
tração é impossível fazer
com as escolas públicas
um bom jogo de dominó e é
para a realização de oficinas
impossível tirar boas notas.
de dominó, principalmente
Sem concentração não se
nas atividades no horário
nem aprender nem ganhar”.
contrário ao das aulas. O
E a aposta da CE 6, dirigido
programa é desenvolvido
pela professora Ruth Rezenpor enquanto em duas es- Alunos do Centro Educional 6 recebem o certificado ao de, para melhorar a concencolas, o Centro Educacional lado dos professores Ronaldo Aguiar, Carlos Antônio tração dos alunos é o dominó.
Ferreira, Wagner dos Santos e Rizelilda Moreira
8 e o Centro Educacional 6.
A atual coordenadora da eduAs aulas são ministradas
cação integral, responsável
por voluntários da confedepelas oficinas de dominó na
ração, com apoio dos professores comunidade” revela o presidente escola, Rizelilda Gomes Moreira
das escolas.
Ronaldo Aguiar. Segundo ele, acaba de ser eleita diretora da
Na última quinta-feira, os uma das maiores dificuldades no escola para o próximo ano. Como
alunos do CE 6, entre as QEs 24 momento é a tradução do método entusiasta dos esportes da mene 26, viveram uma aula especial de ensino do dominó, elaborado te, seu objetivo é ampliar a parcede dominó. Como encerramento pelo russo Vladimir Korneev, o ria e levar o dominó para as salas
das atividades do ano letivo, sistema de Contagem Rápida das de aulas em todos os turnos.
a confederação e a direção da Pedras de Dominó. O método já
Por ter o programa educacioescola convidaram o campeão é utilizado pelos monitores, mas nal pioneiro no país e por ser a
brasileiro de dominó, o guaraense precisa ser traduzido para o por- sede da Confederação Brasileira
Wagner dos Santos, para uma tuguês para a difusão do sistema de Dominó, o Guará é um forte
aula comemorativa. Os alunos jo- seja mais rápido, principalmente candidato para receber o próximo
garam, receberam orientações do entre os professores.
campeonato brasileiro da mocampeão e dos monitores, receO professor de dominó Carlos dalidade, além de poder sediar
beram o certificado de conclusão Antônio Ferreira está convencido também os jogos internacionais.
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Em clima de Natal, CasaPark promove a
a

P

ara ajudar os clientes
nas compras de Natal,
a Feira de Artes, Antiguidades e Colecionismo do
CasaPark foi antecipada
para este fim de semana.
Nos dias 7, sábado, das
10h às 20h, e domingo, 8
de dezembro, de 12h às
20h, acontece a 12ª edição
do evento. Antiquários,
galeristas, artesãos e artistas trazem obras de arte,
móveis de época, joias,
relógios antigos, prataria,
selos, moedas e peças em
porcelana, além de uma
exposição de mini carros.
Nesta edição, a Feira vai

12 Feira de Artes,
Antiguidades e
Colecionismo

funcionar em novo local: no
corredor da Sierra By Mainline, no 1° Piso.
Mini Carros
De volta nesta edição,
Robson Mesquita trará sua
coleção de carrinhos. Administrador de empresas, Robson começou a colecionar as
miniaturas para presentear
o filho. Quando se deu
conta, já tinha uma coleção
completa. Hoje, a coleção de
Robson tem mais de mil carrinhos, entre reproduções de
clássicos, como o De Lorean,
e reproduções de carros
feitos para o cinema, como

o Batmóvel e o Match 5, do
desenho animado Speed
Racer. Do acervo, Robson vai
expor 150 modelos na Feira
de Artes, Antiguidades e
Colecionismo do CasaPark.
De louças a obras de arte
O antiquário Paschoal
Amoroso comercializará imagens sacras e telas, Celso
Albano, com obras de artistas brasileiros que têm uma
ligação com a cidade, além
de louças da mítica Companhia das Índias, pratarias e
peças em cristal. Também
participam desta edição
o cuteleiro Alfredo Leal e

Walteson de Oliveira, com
relógios antigos. Além disso,
quem passar pelo CasaPark
poderá visitar estandes que
trabalham com esculturas,
móveis em madeira bruta,
lustres, cristais e selos.
A 12ª edição da Feira de
Artes, Antiguidades e Colecionismo conta ainda com
um espaço reservado especialmente para os numismatas, como são chamados os
colecionadores de cédulas e
moedas antigas.
A entrada para a Feira
de Artes, Antiguidades e
Colecionismo do CasaPark é
gratuita e livre para todos.

Eleição do Conselho de Cultura do Guará
Serão eleitos neste sábado, 7 de dezembro, os
seis novos representantes
do Conselho de Cultura do
Guará. A eleição será das 9h
às 12h na Casa da Cultura,
ao lado da Administração. Os
moradores, que estão todos
convidados a participar do
pleito, vão eleger quatro
representantes da comunidade. As outras duas vagas são
indicações do administrador
Carlinhos Nogueira. Um dos

indicados é obrigatoriamente
o gerente de Cultura, como
prevê o estatuto do conselho.
Os eleitos terão dois anos de
mandato.
Segundo o gerente de
Cultura, Mauricélio Matos, o
objetivo do conselho é acompanhar e opinar na distribuição de verba pública, como
ela é utilizada, além de dar
orientações nos eventos da
cidade e apoio aos artistas
locais.
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JOSÉ GURGEL

Entradas de garagens
A coisa tá feia ali para o lado da QE 28, na orla do
Guará II. Muita gente resolveu dar uma de “joão sem
braço” e, descaradamente, está abrindo entradas
de garagem por ali sem que Agefis, Seops, Detran
e a própria Administração atentem para mais essa
irregularidade. Já estão acabando com o gramado.
Nos finais de semana que a farra é boa, pois além
dos moradores das casas ainda outros de um bloco
construído nas vizinhanças resolveram transformar
o local em um grande estacionamento, causando
transtornos e prejuízos. Com os carros sobre o
gramado, logo as calçadas estarão intransitáveis.
Assim não há dinheiro público que aguente. Tem que
começar a punir os infratores com pesadas multas e
notificações, para começar a coibir essa irregularidade
que se arrasta ao longo tempo, com a conivência das
autoridades responsáveis. Está na hora do basta.

Rebeldia do Caixa
Ficar calado ou apoiar certas cretinices parece
ser muito cômodo, para muitos que vivem de relevar
todas as mazelas do mundo como se perdão fosse uma
coisa para justificar o que se faz de errado. O Caixa
Preta está possesso com algumas coisas que ele não
concorda. Não tem cabimento um cidadão ficar tirando
onda de bom samaritano, falando das críticas feitas
aos malfeitos que ele vê pela cidade, dizendo que não
é apresentada a solução, quando a solução é simples:
é só não fazer mal feito.
Diz o velho Caixa que não está concorrendo ao
título de Miss Simpatia, nem tampouco está querendo
garantir uma vaguinha no céu, pois não é se fazendo
de bonzinho nem achando que tudo está uma
maravilha que ganhará o passaporte para lá.
Dentro da sua rebeldia diz que continuará
criticando e mostrando o que pode estar errado, pois
não vive no “Bosque de Berkana” onde tudo é lindo e
maravilhoso.
Esse negócio de não melindrar os patrões não faz
parte do repertório do Caixa, quem não gostar que
reclame para “Chicão” (assim que o revoltado chama
o Papa) de quem se diz admirador, apesar dele ser
argentino.

Invasão
Aquela tenda armada na praça da QE 32 está
deixando os moradores indignados, pois o dono
da tal tenda furou a calçada e o calçamento com
barras de ferro, o que, ao longo do tempo, poderá
se transformar numa cratera.
Parece que a falta de fiscalização e o descaso
está deixando esses invasores de áreas públicas
bem à vontade. Pois hoje basta chegar e fazer
como no Velho Oeste, cercou é seu.
Esse tipo de situação está se repetindo por
quase todo o Guará sem que ninguém tome
qualquer providência. Sei que todo mundo que
pode e quer tem todo o direito de ter o seu próprio
negócio, mas existem leis e regras que devem ser
respeitadas.
Não é ocupando uma área pública, montando a
barraca, que está tudo certo e legal. Não adianta
forçar a barra. Tem que ser respeitado o comércio
regular estabelecido, que paga altos impostos,
gera empregos e ainda tem que se sujeitar a essa
concorrência desleal.

legrug.gurgel@gmail.com
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Maior festival de blues do Centro-Oeste
começa nesta sexta, no Guará
N

os próximos dias 6, 13,14 e 15
de dezembro acontece a sexta
edição do Festival República
Blues. Durante os quatro dias, o
Distrito Federal, mais uma vez, se
torna território do Blues, do Jazz e
da Música Instrumental. No dia 6
de dezembro as apresentações serão realizadas na Casa de Cultura
do Guará. Já nos dias 13, 14 e 15
os shows acontecem no Complexo
Cultural da República.
A sexta edição do festival faz
uma homenagem a Celso Blues
Boy, morto em 2012 e ao arquiteto e urbanista Lucio Costa. As
atrações deste ano são V8 Power
Band, Casa Vermelha, Mustang
Blues Band, Bartô Blues, Paralelo
Blues e anyAmyway, que se apresentam dia 6 no Guará além dos
artistas e grupos que tocam no
Complexo Cultural da República.
São eles: Protofonia Trio, Oswaldo
Amorim Trio, Marabeau, Georgia
W Alo, Lady Laura, Dillo, Marcius
Cabral, Pablo Fagundes, Indiana
Nomma, Ligação Direta, Brazilian
Blues Band, Geriatríc Blues Band,
Passo Largo, Blood Chip, Terno
Elétrico, Quinta Essência e Celebration.

A guaraense Brazilian Blues Band é a anfitriã do festival que reúne
anualmente as melhores bandas de blues, jazz e música instrumental do país.
Além da parte musical, acontecerão espetáculos de dança
com a trupe do Mestre Queen e do
grupo In Steps, que se apresentou
na Europa recentemente.
No dia 10 de dezembro, no Panteão da Pátria, o festival promove
ainda oficina de gaita com Pablo
Fagundes, e em comemoração ao
"Mês do Patrimônio", o workshop
"Em busca de uma Rede Candanga de Memória", com Welcio de
Toledo, consultor de políticas públicas participativas do IBRAM.
Inscrições pelo e-mail centroc3p@
gmail.com.

Inauguração do Museu da
Música neste sábado
A Caravana da Cultura, evento que reúne diversas
expressões artísticas nas praças e espaços públicos
da cidade, neste sábado (7) será realizada no Teatro de
Arena do Guará. A edição é dedicada à inauguração do
Museu da Música, com acervo do colecionador guaraense Ricardo Retz, na Casa da Cultura do Guará. O evento
é gratuito e terá apresentações das bandas Corte Seco,
Macakongs 2099, Concreto Brasilis, Mad Dog, Neuras
Planetóides, HNG Reggae e Bartô Blues Band, além do
palhaço Canudinho, apresentação de skate, exposições de artistas urbanos e
uma tenda eletrônica.
Ricardo Retz coleciona
discos, cartazes, setlists,
demotapes e tudo relacionado à música há mais
de 20 anos. Sua enorme
coleção é considerada
uma das maiores do Distrito Federal, com mais
de 7 mil discos de vinil.
Esse acervo está aberto à
visitação e à pesquisa na
Casa da Cultura do Guará
por tempo indeterminado.
Caravana da Música
7 de dezembro – 14h
Teatro de Arena - CAVE

Ricardo Retz conhece cada disco
do seu acervo e conta a história
de cada panfleto,
cartaz ou fita que mostra

Serviço
Sexta Edição do
Festival República Blues
Acesso livre
Classificação indicativa: livre
6 de dezembro – 21h
Casa de Cultura do Guará 21h
13, 14 e 15 de dezembro no
Complexo Cultural da República
www.festivalrepublicablues.com.br

Banda guaraense
no Som para Todos
Para tocar no palco
do projeto Som para
Todos do Banco do
Brasil ao lado de grandes nomes da música
brasileira e mundial,
milhares de todo país
se inscreveram em um
concurso promovido
pelo Centro Cultural
Banco do Brasil. Dez
bandas foram selecionadas pela produção
para concorrer em uma
votação popular na
internet. De Brasília,
apenas Dona Cislene,
The Neves e LuvDNA
foram escolhidas. Em
uma semana intensa
de votação, vencedora
foi a banda guaraense
Dona Cislene. Formada por Bruno Alpino

(Voz e Guitarra), Paulo
Sampaio (Bateria e
Voz), GuiGui (Guitarra
e Voz) e Piauí (Baixo),
os rapazes passaram
noites em claro mobilizando os fãs. Tanto
esforço lhes rendeu
o palco em um dos
melhores horários da
noite no festival. Se
apresentarão as 19h30
no Palco Brasil, entre
o show do Capital Inicial e o show do Jason
Mraz.
O evento acontece
nesse sábado, dia 7,
no estádio nacional
Mané Garrincha e
tem início as 14h.
Conheça a banda em
www.facebook.com/
DonaCisleneOficial.

