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Vai começar  
a troca da 
pedra 
portuguesa

A Administração do Guará abre nesta segunda-feira, 16 de dezembro, licitação para a troca da pedra portuguesa do calçadão do Guará II por um piso mais 
apropriado à caminhada. Até lá, boa parte dos usuários do calçadão preferem utilizar a nova ciclovia, provocando riscos de acidentes com os ciclistas (Página 5)
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Cadê os palpiteiros?
Faltou quórum para a 

escolha dos representantes da 
comunidade no Conselho de 
Cultura do Guará, para a eleição 
estava marcada para o sábado 
passado, 7 de dezembro.  A 
Gerência de Cultura remarcou 
para o dia 21 de janeiro de 2014, 
às 20h, na Casa da Cultura, a 
nova data para a eleição dos 
conselheiros. 

O Conselho é composto por 
seis membros, sendo quatro 
representantes eleitos pela 
comunidade e dois indicados 
pela Administração. Um deles é 
obrigatoriamente o gerente de 
Cultura da Regional. Os eleitos 
terão dois anos de mandato. 
Entre as obrigações do Conselho 
está o de acompanhar e fiscalizar 
a distribuição de verbas públicas 
e orientar no desenvolvimento de 
políticas públicas culturais para 
a cidade.

Interessante é que aparece 
tanta gente para dar palpite na 
cultura do Guará, mas poucos 
se interessam em dar sua 
contribuição.

Alteração de uso
Foi incluída na Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (Luos) do Guará a alteração de 
ocupação dos lotes da Área Especial 8, 
aquela entre a QE 38 e a Via Contorno, 
onde estão a Faculdade Rogacionista, 
a Maçonaria e a Fiança,  para “uso 
comercial, industrial, residencial e 
institucional”.

Com certeza, a alteração teve uma 
forcinha do deputado distrital Cristiano 
Araújo, presidente da Comissão de 
Assuntos Fundiários da Câmara 
Legislativa, também coordenador da 
Luos, e que vem a ser o herdeiro da 
Fiança, uma das beneficiadas com a 
alteração.

E o Pec do Iapi?
No meio do ano, o deputado Alírio 

Neto e o administrador regional 
se reuniram com os moradores do 
condomínio IAPI para discutir uma pauta 
de reivindicações. 

Foi prometido aos moradores a 
conclusão do asfalto até a Epnb (Núcleo 
Bandeirante), um complexo de lazer, um 
Pec, o recapeamento do asfalto e a troca 
da iluminação. 

A ligação do asfalto ficou pronta e 
o complexo também. Mas ainda falta o 
restante e os moradores estão cobrando.

Reserva de mercado
A Câmara Legislativa aprovou em 

primeiro turno a Emenda de Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do DF, que destina 
10% de toda verba publicitária do governo 
para os jornais comunitários e blogs. 
Para ser sancionado, o projeto precisa ser 
novamente aprovado em segundo turno.

A proposta já foi bombardeada pelo 
deputado distrital Chico Leite (PT), 
que alega que a reserva de mercado 
é inconstitucional. O curioso é que o 
próprio deputado votou pela aprovação 
na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara Legislativa, da qual é 
presidente. Porque mudou de opinião é 
que não se sabe.

Notificação aos chacareiros
Fiscais da  Secretaria de Ordem Pública (Seps), acompanhados de 

policiais militares, começaram nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a entrega 
da notificação aos ocupantes do Parque do Guará, dando prazo para que 
desocupem a área.

Já é o resultado das providências aprovadas pela comissão integrada por 
representantes da comunidade, do governo e do Ministério Público, noticiada 
com exclusividade pelo Jornal do Guará há 20 dias. 

Eleição de  
administrador regional

A cada vez mais possível eleição 
direta dos administradores regionais, a 
partir de 2018, animou muita gente na 
cidade. 

Já até pré-candidatura ao cargo.

E a entrada do Guará?
A Candangolândia inaugurou na 

semana passada, uma nova entrada da 
cidade, com direito ao nome em letras 
garrafais de concreto.

Enquanto isso, as entradas do Guará 
são uma pobreza só.

Servidores sem vínculo
A Secretaria de Administração Pública 

editou uma portaria com as informações 
relativas à força de trabalho do Governo 
do Distrito Federal no dia 11 de dezembro. 
Constam as informações do número de 
servidores, e a quantidade de efetivos e 
comissionados. Entre as administrações 
regionais, a do Guará é a 7ª maior, com 
173 funcionários. Mas, considerando 
a proporção dos funcionários sem 
vínculo com o GDF, apenas com cargos 
comissionados por indicação política, o 
Guará assume a terceira posição. Aqui 
96,21% dos servidores são comissionados. 
Mesmo a justiça determinando eu o GDF 
reduza o número de comissionados, até 
agora nenhuma atitude foi vista nesse 
sentido. 

A Administração do Guará nunca 
foi tão politizada partidariamente. Ás 
vezes as brigas entre partidos acabam  
atrapalhando. Ali tem gente, inclusive 
diretores, que dizem abertamente 
obedecer  quem os indicou para o cargo e 
não o administrador. 

Eleição de 
administrador regional

Se correr o bicho pega, se ficar o 
bicho come. Não sabemos o que é pior, 
se a indicação coronelística dos admi-
nistradores regionais pelos deputados 
distritais ou a eleição direta deles por 
parte da população.

No caso da indicação política, o 
administrador regional é quase um 
serviçal do seu padrinho, que na ver-
dade é quem manda e desmanda na 
cidade. E, em muitos casos, como 
os que ocorreram recentemente em 
Águas Claras e Taguatinga, o indicado 
mete os pés pelas mãos e acaba se 
envolvendo em corrupção.

Para o caso da eleição direta, o risco 
é maior ainda para a comunidade, que 
pode até escolher um bom nome, mas 
corre o risco do seu escolhido não cair 
graças do governador, ou fazer parte 
de um grupo político adversário. Sem 
autonomia financeira, pode ser isolado 
pelo poder central, sem direito a libe-
ração de  investimentos.

O bom mesmo era quando os admi-
nistradores regionais eram indica-
dos apenas pelo governador, sem 
esse nojento rateio entre os políticos 
da base. Naquela época, ele prestava 
contas apenas a um chefe e não a dois 
como acontece agora. 

Difícil opção

Esdras Mendes e Mendes

 IAPI é Guará?
Quem passa pela colônia agrícola 

Águas Claras, também chamada de 
GuaraPark, e depois passa pelo IAPI, 
não acredita que os dois condomínios 
fazem parte da mesma Região Admi-
nistrativa do Guará. Enquanto o Gua-
raPark é bem servido de asfalto, cal-
çadas, plantas, pontos de ônibus, lim-
peza, iluminação nova, o IAPI está 
quase completamente abandonado.

Somente agora, depois da pressão 
dos moradores, é que o IAPI conseguiu 
algumas melhorias, como o asfalto até 
o Núcleo Bandeirante, e uma quadra 
esportiva.

No resto, o asfalto está todo esbu-
racado, a iluminação pública mais 
parece de vela, as ruas estão sjuas e 
mal cuidadas e falta muita calçada.

Por que a diferença de tratamento?

Alcione Rodrigues
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Mobilização para 
regularizar o Polo de Moda
Governo e empresários criam frentes para agilizar regularização

Alvo constante de denún-
cias de irregularidades 

nas construções, desvirtua-
mento de objetivos e falta de 
segurança, o Polo de Moda 
volta à pauta para sua regu-
larização, legalização e revi-
talização. Representantes 
da Coordenadoria das Cida-
des, Administração Regio-
nal e cerca de 30 empresá-
rios do Polo de Moda esti-
veram reunidos no início 
da semana no auditório da 
Casa da Cultura para discu-
tir o assunto e encaminhar 
as providências.

Depois de mais de duas 
horas de discussões, em 
que os empresários tiveram 

a oportunidade de expor 
suas reivindicações, 
ficou acertado que a 
Coordenadoria das Cida-
des vai liderar uma força 
tarefa para montar um 
procedimento padrão 
para os imóveis passí-
veis de regularização.

Parte deles está de 
acordo com a legisla-
ção, mas os empresá-
rios não podem inves-
tir no empreendimento 
porque falta de regulari-
zado, o que acaba com-
prometendo o desenvol-
vimento do negócio, a 
geração de empregos e 
a arrecadação de impos-

tos.
Em 

outra frente, 
junto à Terra-
cap, a Admi-
nistração vai 
identificar os 
lotes vazios do 
setor. Muitos, 
por estarem 
desocupados, 
estão cheio de 
matos e vira-
ram depósi-
tos de lixo, 
atraindo toda 
espécie de 
bichos, prin-
cipalmente 
ratos.

Posto de saúde
Um exemplo bem suce-

dido dessa identificação já 
ocorreu: um posto de saúde 
vai ser construído no Polo de 
Moda em terreno retomado 
pela Terracap. O anúncio 
foi feito pelo coordenador
-adjunto da Coordenadoria 
de Cidades, Luís Franklin, 
que garantiu também mais 
infraestrutura para o setor.

Um outro compromisso 
firmado na reunião foi que 
a Associação dos Empresá-
rios do Polo de Moda será a 
interlocutora oficial do setor 
com o GDF. A cada dois 

meses uma reunião será feita 
para analisar o trabalho exe-
cutado e discutir os novos 
investimentos.

O administrador Car-
linhos Nogueira fez um 
balanço do que já foi feito no 
setor e as prioridades para 
2014. Carlinhos destacou a 
ampliação do sistema de ilu-
minação, com novos postes 
de luz e troca das lâmpadas 
por outras de maior lumino-
sidade; novos estacionamen-
tos, quebra-molas e bocas de 
lobo, entre outras obras de 
infraestrutura, a exemplo do 
realizado em 2013.

Caminhada ecológica no Parque, neste sábado
Os Amigos do Parque do 

Guará promovem Cami-
nhada Ecológica no Parque 
Ezechias Heringer, neste 
sábado, dia 14 de dezembro, 
às 9h. O evento será gra-
tuito e tem o lema “Conhe-
cer para ajudar a proteger”. 
Os organizadores preten-
dem chamar a atenção da 
população para a importân-
cia de se proteger um dos 
mais importantes parques 
ecológicos do DF. “Quere-
mos a definição da poligo-
nal e a volta da Polícia Mili-
tar Ambiental para dentro 
da área do parque, para dar 
mais segurança aos frequen-

tadores”, defende Luciano 
Lima, jornalista, historia-
dor e coordenador do grupo 
Amigos do Parque do Guará.

A preservação das áreas 
verdes e dos parques eco-
lógicos ou vivenciais é uma 
tendência mundial que con-
tribui para a valorização 
dos imóveis de um local. 
Situado no Guará II, o Par-
que Ezechias Heringer, 
ou simplesmente Parque 
do Guará, como é conhe-
cido pelos moradores, tem 
grande importância para 
a biodiversidade. “Várias 
espécies raras de arbóreas, 
orquídeas, arbustos e ervas 

já foram encontradas lá. 
Além disso, o parque fun-
ciona como corredor ecoló-
gico para a fauna entre duas 
unidades de conservação 
vizinhas: a Reserva Ecoló-
gica do Guará e o Santuário 
de Vida Silvestre do Riacho 
Fundo”, afirma o professor 
Bernardo Verano, coorde-
nador do curso de Gestão 
Ambiental da faculdade 
ICESP/Promove.

O evento contará com 
atividades físicas realiza-
das por professores da Aca-
demia Água Vida e ações de 
educação ambiental. Pro-
fessores do curso de Ges-

tão Ambiental do ICESP/
Promove vão orientar sobre 
a importância do Cerrado 
durante a caminhada e fazer 
o monitoramento do nível de 
poluição atmosférica.

 Serviço
Caminhada Ecológica no 

Parque 
Ezechias Heringer

Sábado, 14 de dezembro, 
às 09h

Local: QE 23, Área Especial, 
Guará II, ao lado do SESI.

O representante da Coordenadoria das Cidades, Luiz 
Franklin de Moura, e o Adminsitrador do Guará 

reunidos com a Associação de Empresários do Polo 
de Moda na Casa da Cultura do Guará. 
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Um grande evento para 
celebrar o Natal está pro-

gramado para os dias 14 e 15 
de dezembro, das 9 à meia 
noite, na QE 07, no estacio-
namento entre o BRB e a 
Igreja São Paulo Apóstolo, no 
Guará I. É o 1º Auto de Natal 
do Guará, realização da Casa 
da Cultura da Administração 
Regional, com entrada franca.

Entre as diversas atrações 
programadas estão feira de 
artesanato, comidas típicas, 
teatro de bonecos, peça em 
cordel sobre O Nascimento 
do Menino Jesus, cantata de 
Natal pelo Coral Madrigal e 
apresentação do Trio Siridó, 
Brazilian Blues Band, Nânan 
Matos, Caco de Cuia, Priscila 
Magela e Banda Vel.

Durante a festa, a Adminis-
tração do Guará estará reco-
lhendo brinquedos em bom 
estado para serem distribuí-
dos às creches comunitá-
rias da cidade, como parte do 
Natal Solidário da Regional. 

Para o morador interessado 
em participar do Natal Soli-

dário, a Administração mon-
tou postos de arrecadação 
nos seguintes locais: na pró-
pria Regional; Da Terra Horto-
mercado (QI 08 Bbl. A Guará 
I); Supermercado Veneza (QI 
07 Bbl. A Guará I); Super-
maia (QI 13 e QE 17 Guará II); 
Supermercado Canteiros (Rua 
08 - Polo de Moda - Guará II); 
Tóquio Supermercado (QE 44 
AE Guará II); e Agência do 
Trabalhador (QI 02 AE Guará 
I). 

Caso o morador prefira 
pode ligar para a Ouvidoria 
da Administração (3383.7236) 
que um servidor credenciado 
irá buscar a doação.

Segundo o administrador 
Carlinhos Nogueira, com o 
Auto de Natal a Administra-
ção, por meio da Casa da Cul-
tura, retoma as atividades cul-
turais na cidade. O gerente 
de Cultura da Administração, 
Mauricélio Messias, está ela-
borando uma programação 
diversificada para 2014 que 
vai agradar ao morador do 
Guará de todas as idades.

A partir desta quinta-feira 
(12 de dezembro), turis-

tas poderão ter acesso via 
internet a mais uma forma 
de hospedagem na Capital 
Federal. O Programa Cama 
e Café, parceria entre Secre-
taria de Turismo do Distrito 
Federal (Setur-DF), Associa-
ção dos Dirigentes de Venda 
e Marketing do Brasil do Dis-
trito Federal (ADVB-DF) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), ganha o site de 
comercialização das residên-
cias cadastradas. O interes-
sado encontrará fotos, con-
dições e regras de conduta, 
serviços, características da 
residência e descrição da 
estrutura ofertada.

"Mesmo atingindo a meta 
em algumas regiões adminis-
trativas continuaremos rece-
bendo as inscrições, uma vez 
que a proposta é ampliar as 
opções de hospedagem no 
DF com foco em público dife-
renciado", explica o secre-

tário de Turismo do DF, Luis 
Otávio Neves. "Pesquisas do 
Ministério já apontam que a 
demanda pela hospedagem 
alternativa está em ascen-
são e terá grande procura na 
Copa do Mundo de 2014."

Por meio do site www.
camaecafebrasilia.com.br, o 
turista poderá, além de con-
sultar as opções, reservar 
a residência em que deseja 
se hospedar, efetuar o paga-
mento e receber a confirma-
ção por parte do locatário.

Intercâmbio cultural
Dados do Ministério do 

Turismo apontam que 600 mil 
são esperados para a Copa 
do Mundo, dos quais mais 
de 200 mil de estrangeiros. 
"Eu me inscrevi, porque gosto 
de desafios e inovações. Par-
ticipar deste projeto já está 
mudando os meus planos 
para o futuro", destacou a ser-
vidora.

O objetivo do projeto é ofe-
recer 2.700 leitos até 2014 em 

doze regiões administrativas. 
Entre as quais, Candangolân-
dia, Cruzeiro, Guará, Lago 
Sul, Lago Norte, Núcleo Ban-
deirante, Sudoeste- Octogo-
nal, Taguatinga, Brazlândia, 
Gama, Planaltina, Sobradi-
nho e Brasília (Asa Sul, Asa 
Norte e Vila Planalto).

Ainda dá  
tempo de se inscrever

Os moradores ainda 
podem se cadastrar para par-
ticipar do programa. Basta 
acessar o site da Secretaria 
de Turismo e clicar no link 
"Hospedagem alternativa", 
onde poderá baixar a carti-
lha do participante e preen-
cher a ficha de pré-inscrição 
com dados pessoais e infor-
mações sobre a residência 
ofertada. 

É necessário ser proprie-
tário do imóvel e residir no 
local. Após o cadastro, a resi-
dência receberá visita téc-
nica da ADVB.

Programa Cama e Café
Auto de Natal na QE 7, 
neste final de semana

Reabertas inscrições para o
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Vai começar a troca da pedra portuguesa
Calçadão do Guará II

Motivo de controvérsias 
entre quem defende a 

permanência e quem é con-
tra, finalmente vai come-
çar a troca da pedra portu-
guesa do calçadão do Guará 
II. Na próxima segunda-feira, 
16 de dezembro, na Adminis-
tração do Guará, será reali-
zada a licitação para contrata-
ção de uma empresa especia-
lizada para executar a obra, 
que prevê  a substituição do 
piso atual  por outro de massa 
asfáltica mais apropriado para 
caminhadas.

A troca do piso vem sendo 
debatido pela comunidade 
desde o início do ano, quando 
o Jornal do Guará iniciou uma 
série de reportagens sobre a 
má conservação do calçadão 
em pedra portuguesa, colo-
cando em risco os cerca de 
dois mil praticantes de cami-
nhada por dia. A partir daí, 
começaram debates sobre o 
assunto e a pressão pela troca 
aumentou, mesmo com algu-
mas manifestações contrá-
rias, dos que defendem manu-

tenção da pedra portuguesa 
como um legado cultural da 
cidade.

A decisão de substituir a 
pedra portuguesa por um piso 
mais apropriado foi selada 
numa Audiência Pública rea-
lizada no dia 4 de abril, entre 
moradores, representantes 
da Administração do Guará 
e o deputado Wellington Luiz 
(PMDB), autor de emenda par-
lamentar no valor de R$ 1,5 
milhão para a realização da 
obra. “Depois de ver as repor-
tagens do Jornal do Guará 
sobre os riscos da pedra por-
tuguesa aos usuários do cal-
çadão e como ex-morador 
do Guará tomei a iniciativa 
de apresentar a emenda”, 
explica o deputado. 

Decisão dos moradores
Após mais de duas horas 

de debates, apenas dois ora-
dores, dos 16 que se inscre-
veram para falar, defende-
ram a manutenção do piso do 
calçadão. Para os demais, no 
entanto, a pista foi conside-

rada inadequada para cami-
nhada. Relataram diversos 
acidentes ocorridos, inclusive 
com tombos, lesões e fraturas, 
principalmente por parte de 
pessoas mais idosas. O radia-
lista Luciano Lima criticou 
as condições do piso. “Gos-
taria de praticar minha cami-
nhada aqui mesmo no Guará, 
mas a pista não oferece condi-
ções. Prefiro ir para o Parque 
da Cidade”, contou. Vítima 
do piso irregular do calçadão, 
que a deixou com uma fratura 
no pé,  Maria Lourdes Coe-
lho também defendeu a troca. 
“O calçadão é a melhor opção 
para o morador do Guará pra-
ticar sua caminhada e muitos 
preferem ir praticar em outro 
local por causa dos riscos  de 
ficar no Guará”.  “Estou em 
tratamento em uma clínica de 
fisioterapia devido a uma tor-
ção durante uma caminhada”, 
contou a moradora Joana 
D’arc. 

 Mas houve quem fosse a 
favor  a permanência da pedra 
portuguesa, como o morador  
Primo Fernandez  “Defendo 
a permanência das pedras, 
mas não da forma que está. A 
cidade também é feita de sím-
bolos e as pedras são símbo-
los históricos que devem ser 
aproveitados. Espero que não 
percamos a referência das 
pedras portuguesas. Sugiro 
que elas façam parte de pisos 
de praças, enfim, que perma-
neçam, mas de forma apro-
priada”, disse.

Segundo o administrador 
regional Carlinhos Nogueira, 
a nova pista de caminhada, 
orçada em pouco mais de R$ 1 
milhão se soma a outras ações 
de infraestrutura que foram 
executadas na cidade em 
2013, como a ciclovia, amplia-
ção do sistema de iluminação 
pública, instalação de rede de 
águas pluviais e de bocas de 
lobo, asfalto novo e constru-

ção de pecs e de campos de 
futebol de grama sintética, 
entre outras obras.

Calçadão antigo
A pista foi construída em 

1986 inspirada no calçadão 
de Copacabana, no Rio de 
Janeiro. Com o passar dos 
anos, as pedras, em alguns 
trechos foram se soltando, 
inclusive pelo trânsito de car-
ros e caminhões por cima da 
pista. A situação que já era 
frágil acabou se agravando 
ainda mais.

O calçadão é utilizado por 
aproximadamente duas mil 
pessoas diariamente, número 
que sobe para quatro mil 
nos finais de semana. Com a 
nova pista esse número pode 
aumentar ainda mais. 

As pedras portuguesas 
retiradas do calçadão serão 
reaproveitadas em praças e 
outros logradouros públicos 
da cidade.

A pista de pedras portuguesas foi construída em 1986, inspirada no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. A 
fixação errada das pedras e a falta de manutenção acabaram por degradar todo o percurso, que também sofre com a 

passagem de carros e caminhões  em alguns trechos. 

O deputado Wellington Luiz e o administrador do Guará Carlinhos Nogueira 
garantem que mesmo sendo licitada com apenas R$ 520 mil, 1/3 dos 
recursos necessários, segundo próprio orçamento da Administração,  

a obra de todo o trajeto será concluída em 2014
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Moradores e comerciantes 
vão ao Detran solicitar 

Síndicos do SOF Sul e pre-
sidentes de entidades da 

Colônia Agrícola Águas Claras 
e do Polo de Modas estiveram 
com o diretor geral adjunto 
do Detran, Francisco Saraiva, 
para tratar de melhorias para 
o trânsito do Guará. O encon-
tro foi agendado pelo adminis-
trador Carlinhos Nogueira.

O nó da questão para 
os moradores do SOF Sul, 
segundo relataram os síndi-
cos, está no acesso ao setor 
pela EPIA. Eles sugerem a 
mudança de um sinal exis-
tente em frente à garagem da 
Viplan para um local mais pró-
ximo da Novacap. 

Embora o diretor do Detran 

tenha se mostrado disposto a 
realizar um estudo sobre a via-
bilidade técnica do pedido, 
ele alertou que a EPIA é uma 
rodovia estadual (DF-003) e 
está sob a responsabilidade 
do DER, que tem de ser con-
sultado. O administrador ficou 
de agendar uma reunião com 
a diretoria do órgão para tra-
tar do assunto. 

Para as questões relacio-
nadas ao trânsito interno no 
setor, como reforço na sina-
lização vertical e horizontal, 
faixa de pedestre, colocação 
de quebra-molas, entre outras 
reivindicações, o diretor do 
Detran garantiu atendimento, 
depois de serem analisadas 

pelos técnicos do 
órgão.

Estudos antes
O diretor Fran-

cisco Saraiva, 
sobre a pauta de 
reivindicações 
da prefeitura da 
Colônia Agrí-
cola Águas Cla-
ras e da Associa-
ção dos Empre-
sários do Polo de Moda, repre-
sentadas na reunião por Tânia 
Coelho e Nagela Maria, res-
pectivamente, assegurou que 
vai se empenhar para atender 
aos pedidos, mas lembrou da 
necessidade de estudos por 

parte dos engenheiros sobre 
cada uma das sugestões.

O mutirão de trânsito foi 
organizado pelo administrador 
Carlos Nogueira, que também 
apresentou outras demandas 
de outros setores da cidade 

para garantir mais fluidez para 
o trânsito no Guará. Todos os 
pedidos estavam apoiados em 
ofícios, mapas e outros docu-
mentos. Carlinhos afirmou 
que o Detran tem sido um par-
ceiro permanente do Guará.

Melhorias para o 
trânsito do Guará

Francisco Saraiva, diretor do Detran, recebe o administrador do Guará com síndicos e 
representantes do Polo de Moda, Setor de Oficinas e quadras próximas
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Foi o único hospital da rede pública que conseguiu investigar 100% dos casos de morte

Mesmo com a crítica situa-
ção da saúde pública 

do Distrito Federal, o Hospi-
tal Regional do Guará conse-
gue melhorar e ampliar seu 
atendimento.   Dois exemplos 
dessa melhora estão no ser-
viço de telemedicina, que con-
tabiliza 48 mil laudos emiti-
dos desde fevereiro deste ano, 
e nas investigações de mor-
tes infantis, em que a unidade 
do Guará conseguiu, em 2013, 
investigar 100% dos casos.

O serviço de telemedi-
cina faz parte da política de 
diminuição da mortalidade 
por doença cardiovascular e 
redução da fila para a realiza-
ção dos exames de monitora-
mento ambulatorial da pres-

são arterial (Mapa), Holter e 
eletrocardiograma (ECG), que 
podem ser feitos tanto no hos-
pital quanto nos centros de 
saúde.

Em média, são realizados 
semanalmente 50 Mapas e 20 
exames para o Holter e até 300 
eletrocardiogramas por mês. 
"Aqui o paciente é consultado 
e, se necessário, o médico já 
encaminha para o exame. O 
paciente não espera mais. 
Ganhou em qualidade de vida 
porque não precisa mais vol-
tar outro dia para realizar o 
exame", afirmou a enfermeira 
supervisora do ambulatório, 
Fátima Cruvinel.

Outra vantagem apontada 
pela profissional é a comodi-

dade para o paciente. "Como 
os centros de saúde também 
estão fazendo ele nem pre-
cisa vir aqui. Faz perto de casa 
mesmo e já sai com o resul-
tado. O Núcleo de Atenção 
Domiciliar também ganhou 
muito com esse novo serviço 
porque eles não ficam espe-
rando o médico para dar os 
laudos", declarou.

Redução de  
mortes de crianças

O Hospital Guará, segundo 
a Secretaria de Saúde, é a 
unidade da rede pública de 
saúde do DF que conseguiu, 
neste ano, investigar 100% 
dos casos de óbitos infantis. 
Até o momento foram registra-

dos 24 óbitos, todos investiga-
dos, procedimento que apon-
tou a Estrutural como a locali-
dade onde houve maior quan-
titativo de mortes infantis.

Segundo a médica pediatra 
da Diretoria de Atenção Pri-
mária à Saúde do Guará - uni-
dade responsável pelas inves-
tigações -, Leila Guimarães, 
a falta do acompanhamento 
pré-natal e o não acompanha-
mento das consultas de cres-
cimento e desenvolvimento 
são as principais causas dos 
óbitos.

"Se a mãe não fizer corre-
tamente o pré-natal e, após 
o nascimento, não levar seu 
filho às consultas que são de 
extrema importância, isso 

pode ser fatal. São nesses 
momentos que o médico con-
segue identificar os problemas 
que o bebê pode ter", explicou.

A investigação dessas mor-
tes é uma importante estraté-
gia de redução da mortalidade 
infantil e fetal. O prazo norma-
tizado, pactuado e monitorado 
para a conclusão da análise 
dos óbitos é de até 120 dias 
após a ocorrência do evento.

"Desde o ano passado con-
tamos com o sistema Tabwin 
que agilizou as notificações. 
Não precisamos mais esperar 
as fichas do hospital chega-
rem. É tudo on-line e já damos 
o andamento necessário. Isso 
melhorou a nossa vigilância", 
destacou a médica.

Hospital do Guará amplia atendimento
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Uma polêmica ini-
ciada em 2010 teve 

seu desfecho no início 
da semana, com a deci-
são do Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal 
de determinar a devolu-
ção de uma área de 1.400 
metros quadrados que a 
antiga escola São Fran-
cisco, na QI 3 do Guará, 
ocupava irregularmente, 
à Escola Classe nº 1.

Na prática, a deci-
são do TCDF apenas 
permite que a escola 
pública possa cercar a 
área, porque os proprie-
tários da antiga escola 
São Francisco já haviam 
recuado a cerca para o 
terreno que lhes perten-
cem. Depois do fecha-
mento da escola, em 
2010, o terreno teve sua 
destinação mudada para 
“comércio e serviços” e 
está sendo anunciado por 
R$ 3,8 milhões.

Uma das mais tradi-
cionais escolas particu-
lares do Guará, a São Francisco 
encerrou suas atividades há três 
anos alegando que a decisão do 
governo de retomar parte de sua 
área inviabilizava a continuação 
das suas atividades escolares. 

Na época, os donos da escola 
culparam a Administração do 
Guará, que teria feita a demar-
cação errada do lote original em 
1981. Depois que foi notificada 
da devolução da área, onde havia 
edificado instalações administra-

tivas e esportivas, a escola ainda 
tentou permanecer com o que 
havia ocupado, através de uma 
lei aprovada pela Câmara Legisla-
tiva, que foi considerada inconsti-
tucional por “vício de iniciativa”, 
ou seja, somente o governo pode 
encaminhar projetos de lei sobre 
área pública no Distrito Federal.

Equívoco
O deputado federal eleito 

Izalci Lucas (PR-DF), que foi pro-
prietário da escola de 1983 a 1986, 

explica que as construções foram 
todas feitas seguindo as medi-
ções topográficas realizadas pela 
Administração.

“Sempre prevaleceu a versão 
equivocada da invasão de área 
pública. O que houve, na verdade, 
foi um erro da Administração, do 
governo do PT da época, que em 
98 devia ter apurado a história e 
resolvido o problema. É lamen-
tável que o Guará tenha perdido  
umas das melhores escolas da 
cidade por questões políticas”.

CIDADE

GUARÁ VIVO
JOEL ALVES

joelin@uol.com.br

Guaraense Solidário
É comum, principalmente nesta época do ano, 

pessoas baterem a nossa porta pedindo donativos 
ou até mesmo dinheiro. Campanha do Governo 
pede que não se dê esmola e sim cidadania. Mas, 
para o guaraense especialmente o que é cristão, é 
difícil negar ajuda a quem lhe bate a porta.  Mas 
é bom ficar atento, pois em muitos casos somos 
ludibriados com pedintes profissionais que abusam 
da bondade alheia. Tem gente que tem até carrinho 
de compras de supermercado. Como cristãos não 
podemos negar, mas é bom selecionar, isto quando 
realmente temos condições de ajudar.

Campanha aa Alimentação II
Existem campanhas que são conhecidas, 

como a campanha das Igrejas católicas e do 
Centro André Luiz que passam de casa em casa 
mensalmente.  A Paróquia Maria Imaculada, 
localizada na EQ 15/17 realiza a Campanha da 
Alimentação que foi criada há mais de 20 anos e 
percorre mensalmente as quadras do Guará II (13, 
15,17, 24, 26,28) de casa em casa, devidamente 
uniformizados. Neste ano, até novembro arrecadou-
se mais de 42 toneladas de alimento atendendo, 
todo mês, a mais de 200 famílias necessitadas, 
além de outras instituições de caridade.

Trânsito na QE 30
Com o aumento do transito as intervenções 

do Detran são cada vez mais necessárias e 
importantes no Guará. Os moradores da QE 
30 reivindicam faixas de pedestres e acessos 
para os deficientes que frequentam o comércio 
localizado próximos aos últimos conjuntos daquela 
quadra.  Foi feita uma nova marcação para melhorar 
o trânsito, mas ficou faltando algumas faixas 
pedestres  que facilitariam o acesso ao comércio 
local.  Vamos acompanhar esta questão. Obrigado 
ao vizinho Carlos Secundo que levantou esta 
questão importante.

Aniversário do Programa Guará Vivo
Em dezembro, o Programa Guará Vivo 

completa mais um ano com muitas atividades 
e uma audiência que cresce a cada dia na rádio 
comunitária Guará FM. A programação é sempre 
diversificada com entrevistados que tem relevância 
no cenário público do Guará e do Distrito Federal. 
Senadores, pioneiros, administradores, lideranças 
comunitárias, líderes empresariais, deputados 
federais e distritais, líderes religiosos e pessoas 
que tem sempre algo a dizer, são personalidades 
que passaram pelo programa nesses dois anos 
de existência. O programa vai ao ar sempre aos 
sábados a partir das 10h30, revezando entre 
músicas, entrevistas e noticias relevantes pra você.

A Rádio Comunitária Guará FM, que é 
totalmente legalizada e autorizada pelo Ministério 
das Comunicações, também cresce a cada dia com 
nova e diversificada programação durante toda a 
semana e vai conquistando o público guaraense e 
mundial por se tratar também de uma rádio web. 
Sintonize a 98,1 FM para quem está no Guará.

Terreno do São Francisco 
é devolvido à escola pública
TCDF manda reintegrar área no  
Guará que estava ocupada irregularmente

A ACIG (Associação Comercial do Guará) na pes-
soa do seu presidente Deverson Lettieri, convoca 
todos os associados para eleger o novo presidente, 
como prevê o Estatuto no artigo 32/33, de acordo 
com assembléia realizada dia 07 de novembro de 
2013 a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2013, 
das 10hhoras às 15h e apresentação das chapas para 
o dia 16 de dezembro de 2013 até às 14h na sede da 
ACIG na QE 40 Rua 15 Lote 28 Polo de Moda, ficando 
assim composta a comissão eleitoral:

-Carlos Pereira Soares, Presidente, ID:25771 – 

CPF:186.724.661-87
-Giula de Souza Cabral, 1ª secretária, ID:832383 – 

CPF:142.225.904-87
-Érica Vittória dos Santos Carvalho, 2ª secretá-

ria, ID:758287 – CPF:020.191.511-11
-Amarilete Veras de Sena Montenegro Pegado, 1º 

Suplente, ID:976920 – CPF:417.148.221-68
-Marco Aurélio da Silva Valênça, 2º suplente, 

ID:860228 – CPF:494.892.911-53

Deverson Lettieri

Edital de eleição da ACIG – Associação Comercial Industrial e Empresarial do Guará

A construção da escola foi iniciada em 1981, quando foi erguido o prédio  para Educação Infantil.
Com a obra concluída, a escola recebeu a carta de Habite-se e, posteriormente, o lote B foi 

oficialmente demarcado pela Administração do Guará e registrado em cartório
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Em busca de uma escola melhor, 
mais equipamentos, professores 

mais interessados e outras bandei-
ras dos estudantes do Guará, o Grê-
mio Estudantil do Centro Educional 
1, entre as QEs 34 e 36 do Guará II, 
decidiram criar vídeos e divulgar nas 
redes sociais. Através das páginas do 
Facebook e do Youtube, os estudan-
tes Wenderson Beckister, Bruna Silva, 
Juliana Paiva e Mateus Aires, contam 
ao mundo os problemas das escolas  
públicas do Guará, em busca de solu-
ções. A Grêmio TV News nasceu no 
Centro Educacional 1 mas, segundo os 
seus fundadores, serve para divulgar 
problemas comuns a todos as escolas 
públicas do Guará e de Brasília. 

Os alunos, filiados também à União 
Brasileira dos Estudantes Secundaris-
tas, montam as pautas, filmam e edi-
tam com recursos próprios. Aliás, a 
falta de recursos tem prejudicado a 
produção das matérias, já que o grupo 
não tem equipamento próprio, usa 
câmeras emprestadas quando conse-
gue.

“Não queremos apenas mostrar os 
problemas, reivindicar e cobrar, que-
remos apontar soluções e mostrar os 
pontos que são mais importantes para 
os alunos” explica Wenderson Beckis-
ter, apresentador dos vídeos. Para ele 
é fundamental que as demandas dos 
estudantes sejam tornadas públicas, 
e recebendo mais atenção, resolvidas 

pelos gestores das escolas. 
A Grêmio TV News funciona há 

apenas seis meses e algumas de suas 
reivindicações foram atendidas, como 
cadeiras novas para a escola, a fina-
lização da cobertura da quadra, lixei-
ras no pátio e projetos para tornar as 
aulas mais interessantes.  Os vídeos 
tem apoio dos professores e direto-
res no Centro Educacional 1, mas para 
visitar outras escolas, os futuros jorna-
listas tem sentido resistência. 

Os vídeos podem ser assistidos em 
facebook.com/geracaoconsciente e os 
estudantes que quiserem sugerir pau-
tas em suas escolas devem mandar um 
email para contatogremiotvnews@
gmail.com. As atividades do Grêmio 
vão continuar durante as férias.  

Estudantes criam canal de vídeo 
para reivindicar melhorias na escola

Os responsáveis pela Grêmio Tv News Juliana 
Paiva, Wenderson Beckister e Bruna Silva.

Nas redes sociais há apenas cinco 
meses, o grupo Mães do Guará 

e Região já tem 2.500 seguidoras. O 
perfil criado com a finalidade de tro-
car dicas, informações e experiên-
cias vem crescendo cada vez mais. 
Mães do Guará e Região surgiu da 
fusão de outros dois grupos que já 
vinham fazendo sucesso entre as 
mães. Depois da junção, a repercus-
são foi bastante positiva e isso é visto 
pelo número de mulheres que partici-
pam do grupo. 

As administradoras do perfil, 
Mayara Franco, Tâmara Mansur e 
Camila Ribeiro se uniram para aju-
dar outras mães em todos os aspec-
tos. No grupo elas debatem todo tipo 
de assunto e se ajudam de várias for-
mas. É uma espécie de divã onde as 
participantes desabafam seus proble-
mas pessoais e também dividem suas 
alegrias. “A nossa intenção é ajudar 
umas as outras, desenvolver traba-
lhos sociais, conscientizar as mães e 
as crianças em relação à sustentabili-
dade, dentre outros aspectos”, escla-
rece Mayara.

Em algumas datas específicas o 
grupo de mães e seus familiares se 
reúne para sair um pouco do mundo 
virtual e interagir pessoalmente. Em 
outubro foi realizado um piquenique, 
primeiro encontro das mães, no Par-
que da Cidade. Devido ao sucesso 
e boa aceitação da reunião, o grupo 
decidiu fazer uma confraternização. 
Inicialmente o evento era para 150 
pessoas mas, a procura foi maior. A 
festa será realizada no ginásio do 
Colégio Maxwell, parceiro do grupo, 
dia 07 de dezembro, das 17h às 21h.

 

Avaliação do perfil
Para fazer parte do grupo, a pes-

soa tem seu perfil avaliado. São ape-
nas mulheres e mães e também as 
empresas parceiras. Essas empre-
sas, em geral, são do Guará, pois um 
dos objetivos do grupo é incentivar o 
comércio local e as mães empreende-
doras que, de certa forma, prestam 
algum serviço comercial. Todas as 
segundas e quintas-feiras a página 
é liberada para propagandas. Então 
é nesse momento que as mulheres e 
empresas podem divulgar o seu tra-
balho.

 Em apenas três semanas da cria-
ção do cartão-fidelidade, mais de 25 
estabelecimentos comerciais se tor-
naram parceiros. Escolas, salões de 
beleza, papelarias, restaurantes, pet 
shops, e outros segmentos comer-
ciais oferecem descontos para quem 
segue o perfil e possui o cartão-
fidelidade. Essa é uma das manei-
ras encontradas pelo grupo de aju-
dar ainda mais as mães. “Nós quere-
mos incentivar o comércio local, cul-
tura, saúde e bem-estar. Tudo o que 
fazemos é com amor e carinho para 
todas as mães que fazem hoje parte 
do nosso grupo”, explica Mayara.

Pensando na saúde e bem-estar foi 
criado o Clube de Treinamento Fun-
cional e Corrida onde as mães têm 
assessoramento de personal especia-
lizado. Em janeiro começará o curso 
de Libras com descontos especiais. 
“Nosso grupo cresce em harmonia e 
cada mãe se sente livre para comen-
tar, ajudar, indicar, compartilhar. O 
resultado é esse: mães satisfeitas e 
felizes”, completa Mayara.

Mães do Guará se reúnem para 
trocar informações e experiências
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UMAS E OUTRAS
JOSÉ GURGEL

legrug.gurgel@gmail.com

Madiba
Abalado com a morte de Nelson Mandela, com 

idéias e ideais parecidos, indignado com coisas 
que segundo ele só acontecem no Guará, o Caixa 
reclamava enquanto dava um soco na mesa, tinha 
acabado de voltar do seu passeio matinal ali pelas 
bandas da QE 40, Setor de Oficinas, Polo de Moda 
e o que viu, tirou o homem do sério. As invasões na 
beira da linha férrea aumentando numa velocidade 
incrível, sem que nenhum órgão fiscalizador: 
AGEFIS, SEOPS, Terracap, MPDFT... tomem 
qualquer providência para coibir os abusos. Isso 
sem contar com o famigerado Pontão do Cave, que 
voltou a funcionar todo fagueiro, desafiando a tudo 
e a todos. Incluindo aí o quiosque móvel do Pólo 
de Moda. Digo móvel por que desmancham de um 
lado ele constrói de outro, espero que a Novacap 
tampe pelo menos os buracos feitos com o trator na 
calçada da praça não inaugurada.

Premiações
Disparando contra o que encontra de errado 

Caixa Preta agora diz se chamar “O Madiba do 
Planalto” em homenagem ao velho Nelson que 
embarcou para a cidade dos pés juntos nessa 
semana, deixando o velho Caixa muito triste. 
Me conta ele, que a não muito tempo atrás foi 
convidado para uma festa de premiação dessas que 
acontecem por aí com o intuito de promover certas 
nulidades. Dirigentes de entidades que já fazem 
parte até do anedotário do Guará, cada “figuraça” 
que nem eles acreditam nas mentiras que 
inventam. Voltou a repetir: faltou o só Dentinho.

Natal
 Almoçando com o Caixa lá no “Porcão” 

enquanto espantavas as moscas que teimavam em 
pousar no meu prato, falávamos sobre o Natal e o 
clima que envolve as pessoas nessa época do ano. 

O velho Caixa inimigo número um de Papai 
Noel, mandava ver nas suas observações natalinas: 
“Pra mim, natal consegue ser a pior época do ano, 
aquele clima de cretinice no ar. O amor é tanto 
que dão coisas baratas e falsificadas, imitações 
chinesas, roupas feias, que não aguentam nem a 
primeira lavada  e se bobear dá até sarna”.

Todo mundo achando que os erros cometidos 
durante o ano com o Natal vai zerar tudo, pensando 
que as m*  feitas durante o ano serão esquecidas e 
perdoadas. Pior que nessa época, todo mundo veste 
o manto da santidade. Parece até que ninguém 
vivia nesse mundo.

O povo atrás de presentes e os políticos 
na "encolha", preparando os novos valores de 
impostos: IPVA , IPTU, IPQP, IFDP etc... Servidores 
públicos, emendando feriados e mandando o povo 
se “lascar”, como isso pode ser bom?

Eleição à vista
Me parece  que, essa proximidade das eleições 

vai desmontar muita coisa que parecia estar dando 
certo, mas os projetos com a cidade estão ficando 
de lado para dar lugar ao sonho pessoal de se 
tornar candidato nas próximas eleições, com isso o 
contribuinte que se lasque ou reclame ao Papa.

O Ministério da Educação divul-
gou no início do mês o resul-

tado dos indicadores de quali-
dade da educação  superior  rela-
tivos a 2012 para instituições de 
todo o país. O resultado mostrou 
que a Universidade de Brasília, 
líder histórica nos indicadores de 
qualidade avaliados pelo Minis-
tério da Educação, não está mais 
sozinha no topo das avaliações 
oficiais.

Os números mostram que as 
Faculdades Projeção atingiram 
índices excelentes em todas as 
suas unidades.  

As Faculdade Projeção do 
Guará foi avaliada no Índice Geral 
de Cursos com conceito 3, numa 
escala que vai de 1 a 5, mesma 
nota das unidades do Projeção 
em Ceilândia e Sobradinho.  

O índice  3 dá  às unidades 
autonomia para solicitação de 
abertura de novos cursos. A nota 
também  dispensa  as Faculda-
des Projeção de receberem  visi-
tas presenciais de comissões do 
MEC para fins de recredencia-
mento ou renovação de reconhe-
cimento; o que ocorre, diante das 
notas, de forma automática desde 
que o  patamar seja mantido. 

 Na unidade de Taguatinga 
o IGC chegou a 4, próximo do 
máximo.  Em outro importante 
indicador, o CPC (Conceito Pre-
liminar de Curso), as Faculda-

des Projeção também alcança-
ram resultados expressivos. Dos 
10 cursos avaliados, 8 recebe-
ram  conceito 3 – considerado 
satisfatório pelo MEC -  e outros 
dois chegaram a 4 (próximo do 
máximo)  numa escala que tam-
bém vai de 1 a 5. “Viramos uma 
página importante em nossa his-
tória de busca incansável pela 
qualidade do ensino superior. Os 
números mostram o acerto na 
adoção de políticas rigorosas de 
gestão da educação construídas 
com o esforço elogiável de cola-
boradores, professores, gestores 
e lideranças. É uma conquista de 
todos nós que oferecemos, orgu-
lhosos e com a sensação do dever 
cumprido, a todos os acadêmi-
cos que confiam em nossa pro-
posta de ensino”, declarou a dire-
tora Catarina Fontoura. O diretor 
acadêmico da Educação Superior, 
professor José Sérgio de Jesus 
também comemorou os resulta-
dos: “Sabemos a importância que 
nossos alunos dão ao Projeção ao 
escolherem a instituição como 
meio para realização do sonho da 
educação superior. Exatamente 
por isso trabalhamos, em todos os 
níveis de colaboração, para ofere-
cer uma estrutura e uma proposta 
de ensino que façam jus à con-
fiança em nós depositada”. 

O resultado nas avaliações do 
MEC reforça a intenção do pro-

fessor Oswaldo Luiz Saenger de 
investir na estrutura e nos cursos 
de suas unidades, em especial os 
ministrados no campus do Guará. 
II. 

Projeção de Taguatinga:
 IGC: 4

 
Conceito Preliminar de Curso:

Logística: 4
Direito:4

Administração: 3
Contábeis: 3

Comunicação Social –  
Publicidade e Propaganda: 3

 
Projeção do Guará:

IGC: 3

Conceito Preliminar de Curso:
Administração: 3

 
 

Projeção de Ceilândia:
 IGC: 3

 
Conceito Preliminar de Curso:

Administração: 3

 
Projeção de Sobradinho:

 IGC:3
 

Conceito Preliminar de Curso:
 Administração 3

Direito: 3
Contábeis: 3

IGC (Índice Geral de Cursos) chega a 4 em Taguatinga e 3 
em Ceilândia, Guará e Sobradinho, em uma escala até 5

Faculdade Projeção 
entre as melhores do DF




