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O que Frejat e Rollemberg 
planejam para o Guará

O Jornal do Guará 
encaminhou perguntas 

aos dois candidatos 
sobre as demandas da 
cidade para ajudar os 
guaraneses a escolher 

o próximo governador. 
Veja nas páginas 6 e 7 

as respostas deles 

Administrador Wagner 
Sampaio faz balanço 
do início de sua gestão

Há apenas 20 dias no cargo, o novo administrador 
regional do Guará, Wágner Sampaio, garante que ainda 
está avaliando o que recebeu antes de tomar suas deci-
sões. Sem tempo para contratação de novas obras e ser-
viços, ele estabeleceu como prioridade manter a cidade 
limpa e bem cuidada até o final do governo (Página 3)

Impasse entre a Administra-
ção Regional e a empreiteira 
coloca em risco a conclusão 
do calçadão do Guará II. A 
Administração afirma que 
só paga as parcelas restantes 
se a obra for agilizada. A 
empreiteira alega que, sem o 
pagamento, não tem como 
continuar trabalhando 
(Página 2 - Poucas & Boas).

Calçadão  
corre risco
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&Poucas    Boas

Agnelo corta 
secretarias  
de seu governo    

Não é à toa que os candidatos 
empenhados em enxugar a máquina 
pública evitam listar os ministérios ou 
secretarias que pretendem extinguir. Na 
televisão, o senador Rodrigo Rollemberg 
deixou de lado essa cautela e enumerou 
três secretarias a serem cortadas: 
Assuntos Estratégicos, Conselho de 
Governo e Assuntos Internacionais. 
Mesmo que eleito, não terá como 
cumprir essa promessa. O governador 
Agnelo Queiroz  antecipou-se e assinou 
atos fechando as três. Os atos já haviam 
sido firmados quando o senador citou as 
três pastas. Antes, já havia desaparecido a 
Secretaria de Defesa Civil.

Sem enrolação
Estilo mais despojado, sempre 

de camiseta e calça jeans, o novo 
administrador regional do Guará, Wágner 
Sampaio, é o contrário  do burocrata 
ou da “autoridade”. Nesses primeiros 
dias de seu governo ele fez questão de 
conferir os serviços e obras executadas 
na cidade in locu. Leva junto os assessores 
mais próximos e os responsáveis pela 
área vistoriada, e no próprio local já 
toma algumas providências que sejam 
necessárias.

Remanejamento
Wagner Sampaio pediu um 

levantamento de todas as obras e 
serviços em execução, contratados pela 
Administração do Guará. Vai avaliar a 
necessidade de cada um deles e, se for o 
caso, remanejar o que for possível para 
outros locais considerados prioritários, 
como os estacionamentos, que são 
contratados por pacote em metragem, e 
os parques infantis e pontos de encontro 
comunitária (equipamento público de 
ginástica ao ar livre).

Calçadão corre risco
Depois do otimismo da semana passada, quando a empreiteira prometeu entregar 

o calçadão no final de novembro, a situação voltou a piorar por conta de um impasse 
sobre o pagamento dos serviços. O novo administrador regional Wagner Sampaio havia 
firmado acordo com a empreiteira, condicionando a liberação das parcelas restantes 
à aceleração da obra, o  que não aconteceu, porque a empreiteira, que na verdade é 
uma simples intermediária, alega que não tem mais condição financeira de continuar 
pagando os subcontratados sem receber pagamento. Os subcontratados, por seu lado, 
não querem continuar trabalhando sem receber da empreiteira.

Por causa do impasse, a obra está parada. E pelo jeito vai continuar.  E vai ser difícil 
resolver. A minha opinião é que o calçadão não será concluído este ano.

Detran  
muda de lugar

O posto do Detran do Guará não 
será mais construído dentro do Clube 
de Vizinhança do Guará II, ao lado do 
Ginásio Coberto, como estava previsto. O 
administrador Wágner Sampaio negociou 
uma outra solução com o Detran. Como 
havia uma resistência do Conselho de 
Planejamento do Guará (Conplan), que 
não concordava com a ocupação de parte 
do clube, e também a burocracia para o 
desmembramento da área atrasaria a obra, 
o posto será instalado provisoriamente 
na área ocupada pela Junta Militar no 
prédio da Administração do Guará, 
com entrada independente. Lá, serão 
instalados oito guichês para a parte 
burocrática. A vistoria será instalada no 
lugar do antigo posto de abastecimento 
de combustíveis, ao lado do pátio de 
obras da Administração, em frente ao 
Pontão do Cave, onde serão instalados 
dois elevadores para vistoria de veículos.

Com essa solução, o posto será 
instalado até dezembro.

De volta ao quartel
O ex-administrador regional Antonio 

Carlos Freitas voltou a ser lotado no 
4º Batalhão da Polícia Militar. Mas não 
volta para o comando, de onde saiu para 
assumir a Administração Regional do 
Guará.

Calçadão atrasado
A manchete da edição do Jornal do Gua-

rá não condiz coma realidade. A reportagem 
informa que a obra do calçadão será acele-
rada de acordo com a empreiteira e o admi-
nistrador regional. Caminho todos os dias 
de manhã no calçadão e a obra está pratica-
mente parada. Nesta última semana vi ape-
nas dois trabalhadores fazendo a limpeza. 

No ritmo em que está, dificilmente a 
construção do calçadão ficará pronta em 
apenas mais um mês.

Alguém está nos enganando: ou o admi-
nistrador regional ou os responsáveis pela 
obra.

Clarice Peixoto

Carlinhos e o leitor
Gostaria de agradecer carinhosamente 

a todos os eleitores que me honraram com 
seus votos e, em especial ao leitor Cristóvao 
Leme, extremamente sensível que, sem me 
conhecer pessoalmente, encaminhei men-
sagem ao Jornal do Guará, edição 11 a 17 de 
outubro me elogiando.

A mensagem muito me honrou e me fez 
pensar novamente o quanto valeu a pena ter 
me dedicado de corpo e alma a esta cidade 
que tanto amo.

Obrigado Cristóvão Leme pelas pala-
vras carinhosas e, se tiver oportunidade, 
gostaria de conhecê-lo e abraçá-lo pessoal-
mente. Deus o abençoe grandemente.

Carlinhos Nogueira
Ex-administrador regional do Guará

Ambulantes à solta
Oportuna a reportagem do Jornal do 

Guará sobre a atuação dos ambulantes na 
cidade, principalmente os de comida, que 
concorrem deslealmente com o comércio 
instalado. Tenho um bar/restaurante numa 
quadra do Guará II e sofro com a concor-
rência dos ambulantes, principalmente du-
rante a noite.

O pior não é apenas a concorrência. Os 
bares ainda são obrigados a aceitar que os 
clientes dos ambulantes usem seus banhei-
ros. Como vamos impedir?

Os quiosques e ambulantes no Guará 
são uma vergonha e ninguém faz nada para 
combater isso.

Gislene M. Silva

Observatório  
da Imprensa

Nas duas últimas semanas o 
Observatório da Imprensa publicou 
dois artigos de Rafael Souza, jornalista 
do Jornal do Guará. Os artigos 
estão na seção Grande Pequena 
Imprensa, iniciativa do Instituto de 
Desenvolvimento do Jornalismo, que 
discute o papel dos pequenos veículos 
de comunicação no país. Um esforço 
no qual o Jornal do Guará tem muito 
orgulho de participar. 

No primeiro artigo mostramos 
a importância de abrir o acervo de 
edições, desde a primeira em março de 
1983, e mostrar as páginas do JG como 
importante registro histórico da cidade. 
O segundo,  “Jornalismo Comunitário - 
Pequenos veículos são parte da realidade 
que retratam”, conceitua os jornais 
comunitários e analisa o papel desses 
veículos na comunidade.

Em novembro, participaremos de 
um encontro sobre inovação digital, 
promovido pelo projeto Grande 
Pequena Imprensa, na sede do Google 
Brasil, em São Paulo. O Jornal do Guará 
será o único representante do DF.
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No cargo desde o dia 7 de 
outubro, quando o go-
vernador Agnelo Quei-

roz resolveu retirar da Adminis-
tração do Guará todos os aliados 
do deputado distrital Alírio Neto, 
considerado “traidor” e um dos 
responsáveis pela derrota petista 
na cidade, Wagner Sampaio ga-
rante que ainda está “tomando 
pé” do que recebeu. Em 20 dias de 
nova gestão, a prioridade, segun-
do ele, é fazer um levantamento 
de todos os contratos em anda-
mento, “para entender o nível de 
comprometimento, o que foi fei-
to, o que foi pago e as previsões de 
execução de cada um”.

O novo administrador regio-
nal adianta, entretanto, que não 
se trata de promover uma sindi-
cância no que foi contratado pela 
gestão anterior. “A nossa preocu-
pação é apenas conhecer o que 
está acontecendo, para sabermos 
como dar continuidade”. 

Embora seja morador do Gua-
rá há 29 anos, Wágner Sampaio 
diz que não conhece totalmente 
as demandas da cidade e por isso 
tem procurado ouvir as lideranças 
locais antes de tomar as decisões. 
“Já me reuni com moradores e 
empresários da QI/QE 7 e com o 
pessoal do Setor de Oficinais, QE 
40 e Polo de Moda. A partir de 

estudos técnicos e de viabilidade, 
vamos ver o que é possível atendê
-los ainda neste governo”, explica.

Continuidade
Wágner garante que o “rodo do 

Agnelo” que varreu cerca de 70% 
dos cargos comissionados da Ad-
ministração do Guará de uma vez 
só não está prejudicando a conti-
nuidade dos serviços. “Em todas 
as diretorias foram mantidos téc-
nicos que são imprescindíveis ao 
atendimento da população. Em 
algumas diretorias também não 
houve mudanças. No caso da Di-
retoria de Obras, por exemplo, foi 
mudado o diretor mas foi mantida 
a equipe da liberação de licenças 
e alvarás”.

Nesse curto espaço de tempo, 
quando não há mais prazo para a 
licitação de obras, o novo admi-
nistrador diz que vai priorizar a 
execução do que foi contratado 
e a limpeza da cidade. “Já temos 
programado para os próximos 
dias uma Operação Limpeza e 
a Operação Sucata, em parceria 
com outros órgãos do governo. O 
Guará é uma cidade consolidada e 
a prioridade da população é man-
ter a cidade limpa e bem cuidada”, 
afirma.

A maior preocupação, segun-

do ele, é com a obra do calçadão 
do Guará II, atrasada em quatro 
meses. “Temo que não será con-
cluída, pela quantidade de proble-
mas que estamos encontrando na 
execução dos serviços. Quando 
assumi, encontrei o processo do 
pagamento de uma das parcelas 
parado,  porque o ex-administra-
dor regional Antonio Carlos Frei-
tas já havia encontrado problemas 

na execução. Se ele, que licitou a 
obra e vinha acompanhando o 
que estava sendo feito não teve 
segurança para atestar a fatura, 
eu, que assumi depois, tenho que 
ter cuidado para saber o que está 
acontecendo. Não quero enganar 
a população, a situação da obra do 
calçadão está complicada”, ana-
lisa, sem entretanto, prever uma 
saída para o problema. 

Prioridade do novo administrador 
é manter a cidade limpa
Wagner Sampaio teme pela conclusão da obra do calçadão. E garante 
que os serviços da Administração não sofreram descontinuidade

Novo administrador teme que obra do  
calçadão não seja concluída este ano. 
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melhor do que imaginava.
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Pizzaria

Escolha o sabor de sua pizza 

que nós montamos e assamos 

na hora pra você. Pizza 

quentinha... Huuuuummm!

Frutas e legumes

A maior variedade e qualidade 

de frutas e verduras, frutas 

exóticas e folhagens sempre 

fresquinhas. Fornecedores 

selecionados para alto padrão 

de qualidade.

Sushi

No almoço ou no jantar nosso 

sushi, com muita variedade e 

rigoroso controle de qualidade, 

é sempre uma ótima pedida.

Adega

Rótulos selecionados, de vários 

países, e um sommelier para te 

auxiliar na melhor escolha.

Padaria

Pão quentinho o dia todo, pães 

especiais, tortas e doces de dar 

água na boca.

Açougue

Carnes com alto padrão de 

qualidade, cortes especiais 

e ótimo atendimento. Seu 

churrasco merece carnes do 

Supermercado Dona de Casa.
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Assim como fez com os se-
cretários de Estado na 
última sexta-feira (17), o 

governador Agnelo Queiroz se re-
uniu nesta quarta-feira (22) com 
os administradores regionais do 
Distrito Federal. O encontro teve 
por objetivo reforçar que o traba-
lho segue normalmente até o final 
de dezembro e que todos os 31 ges-
tores deverão elaborar relatórios de 
atividades para prestação de contas 
dos quatro anos de gestão.

“Vamos seguir ativamente com 
a atuação junto à população. Os 
administradores deverão entregar 

esses relatórios de tudo o que foi 
feito no mandato em suas cidades. 
Paralelamente a isso, o trabalho 
segue sem alterações até 31 de de-
zembro”, explicou Agnelo Queiroz.

De acordo com o governador, 
serão dois documentos. Um deles 
é a  prestação de contas que será 
apresentada ao Tribunal de Contas 
do DF,  além de servir de base para 
a equipe de transição do governo, 
caso seja requisitado. Um segundo 
material terá a função de levantar 
as realizações nas cidades para que 
a população faça consultas sobre 
o que foi executado durante esses 

quatro anos. Ambos passarão pela 
Casa Civil e Secretaria de Planeja-
mento do DF.

“Existe um cronograma prees-
tabelecido para esse período e é 
muito importante que todos cum-
pram. Além da data de entrega 
dos levantamentos por parte dos 
administradores, a Secretaria de 
Planejamento terá até o dia 20 de 
dezembro para compilar todos es-
ses dados. Por fim, até 20 de janei-
ro, a equipe de transição passará os 
dados à próxima gestão”, elencou o 
secretário da Casa Civil, Sweden-
berger Barbosa.

A Secretaria de Fazenda 
do Distrito Federal 
(SEF/DF) prorrogou 

até 12 de dezembro o prazo 
de adesão à terceira fase do 
programa de Recuperação de 
Créditos, o Recupera-DF.

Contribuintes com dívi-
das do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) contraídas até 31 
de dezembro de 2013 ainda 
podem acertar as pendências 
com redução de até 89% nos 
juros e multas.

As condições de paga-
mentos permanecem as mes-
mas adotadas na última fase 
da atual edição do programa, 
encerrada nessa quarta-feira 
(22). O retorno até ontem 

(23) para os cofres públicos 
com as negociações é de qua-
se R$ 59,5 milhões. Ao todo, 
somando os parcelamentos 
realizados, a SEF/DF deve ar-
recadar quase R$ 260 milhões 
em débitos do ICMS e Sim-
ples Candango.

Adesão
Como nas edições anterio-

res, todo o procedimento de 
adesão ocorre pela internet. 
Quem não possuir acesso fácil 
à rede deve procurar uma das 
agências da Receita do DF.

Dúvidas ou demais escla-
recimentos também podem 
ser sanados via Atendimento 
Virtual ou pela Central Tele-
fônica 156, opção 3.

Prazo de adesão 
do Recupera-DF 
prorrogado
Procedimento de adesão  
ocorre pela internet ou telefone

Agnelo cobra prestação de 
contas dos administradores

A determinação 
foi dada pelo 

governador 
Agnelo Queiroz 

em reunião 
com equipe na 

residência oficial
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Na sua gestão, como será 
escolhido o administrador re-
gional e seus assessores e qual 
será o papel das administrações 
regionais? Estes órgãos terão 
autonomia para, por exemplo, 
fiscalizar as atividades urbanas?

- Já na transição do gover-
no nós vamos conversar com os 
moradores e as associações de 
moradores e empresariais  para 
escolher os primeiros administra-
dores, que serão moradores das 
cidades. No início de 2015 come-
çaremos um debate com a popu-
lação e com a Câmara Distrital 
para definir o melhor modelo de 
eleição direta que vamos adotar. 
Em nosso governo, os administra-
dores regionais serão eleitos pela 
população. Aprovaremos uma lei 
que vai definir os critérios para 
substituição daqueles adminis-
tradores que não exercerem de 
forma adequada a função. Tam-
bém iremos profissionalizar as 
administrações, substituindo os 
serviços comissionados por servi-
dores de carreira, escolhidos por 
concurso público. Vamos fortale-
cer os quadros técnicos, com en-
genheiros, arquitetos, fiscais e ser-
vidores administrativos. Daremos 
autonomia para as administrações 
em algumas áreas e um orçamen-
to que garanta a execução de pe-
quenas obras. O papel fiscalizador 
também vai ser fortalecido.

 
Qual a sua proposta para 

o Parque Ecológico Ezechias 
Heringer, ou Parque do Guará? 
Os ocupantes serão removidos? 
Como a população poderá usu-
fruir da área?

- No meu governo, vamos 
equipar todos os parques, tan-
to os que existem quanto os que 
ainda estão no papel, com a in-
fraestrutura adequada para ofe-
recer a segurança aos usuários. 
Afinal, implantar os parques e 
arborizar todo o Distrito Federal 
serão ações prioritárias de nosso 

governo, que trarão benefícios 
para a saúde e a qualidade de 
vida dos moradores e também 
para o meio ambiente. Sabemos 
da importância que o Parque do 
Guará tem para a população e ele 
precisa ser revitalizado. Quanto 
aos atuais ocupantes, nós nos 
reuniremos e, a partir do diálogo, 
encontraremos a melhor solução 
para todos.

 
A construção de um hospi-

tal regional de médio porte foi 
apontada no Orçamento Parti-
cipativo como prioridade para 
o Guará, mas o investimento 
nunca aconteceu. O atual hos-
pital não atende à demanda da 
população, por carecer de espa-
ço físico, equipamentos e pro-
fissionais. O que o sr. pretende 
fazer - ampliar o hospital atual 
ou construir outro?

- Nós vamos criar um sistema 
de saúde que tenha como foco 
as pessoas. Entendemos a saúde 
como uma rede integrada, que 
começa com a prevenção. Nós 
vamos contratar 485 equipes de 

saúde da família para fazer a aten-
ção básica nas casas das pessoas. 
Também contrataremos 2 mil 
agentes comunitários, que terão o 
papel de orientar as famílias sobre 
hábitos de prevenção a doenças e 
promoção da saúde. O segundo 
elo dessa cadeia é o atendimen-
to emergencial, para a solução 
daqueles problemas que não se 
resolvem na atenção básica. Nós 
vamos instalar 15 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
em todo o DF. Mas também va-
mos nos preocupar com o aten-
dimento mais complexo. Iremos 
reformar os hospitais, inclusive 
ampliando o espaço e as especia-
lidades de atendimento no Hos-
pital do Guará, contratar mais 
médicos e construir o Hospital do 
Câncer e do Trauma.

 
O projeto da Interbairros, 

com o Centro Metropolitano 
em suas margens entre o Guará 
I e II, e o projeto de duplicação 
da via de acesso Guará - Núcleo 
Bandeirante, próximo ao Polo 
de Moda, já tem projetos pron-

tos. O sr. pretende implementá
-los e quando?

- Nós vamos fazer a Interbair-
ros, melhorando o projeto inicial. 
Uma das nossas prioridades é im-
plantar um corredor de transporte 
público na via, preferencialmente 
com a tecnologia do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT). Também 
não queremos que a ocupação ur-
bana da nova Interbairros seja feita 
com a construção de grandes edi-
fícios residenciais que tornariam o 
trânsito da região ainda mais con-
fuso. Vamos planejar a ocupação 
daquela área de forma ordenada. 
Junto com a construção da Inter-
bairros vamos melhorar todos os 
acessos ao Guará I e II, inclusive 
com duplicação de vias.

 
Qual a sua proposta para re-

solver o problema do Polo de 
Moda? O setor hoje é ocupado 
quase em sua totalidade por 
prédios residenciais coletivos, 
destoando do seu projeto ori-
ginal.

- Nossa proposta para o desen-
volvimento do DF prevê o forta-
lecimento das vocações de cada 
cidade. Em primeiro lugar, vamos 
criar novas áreas de expansão 
econômica, o que vai possibilitar 
a implantação de novas unida-
des do Polo de Moda. Essa novas 
áreas vão ser dotadas de toda a 
infraestrutura. Hoje, por exemplo, 
a CEB não consegue fornecer a 
energia com qualidade. Vamos 
recuperar a empresa, valorizar 
as equipes técnicas, para que os 
empresários e a população sejam 
atendidos adequadamente. Nós 
também vamos fortalecer muito 
no Distrito Federal as áreas de 
inovação, cultura e turismo. Cre-
mos que o Polo de Moda pode ser 
uma das referências nesse projeto.

A escola técnica do Guará 
será enfim erguida? E como 
funcionará?

- Uma das prioridades de nos-

so governo é o ensino técnico 
profissionalizante, que forme pro-
fissionais para as áreas que mais 
têm demanda de mão de obra. O 
Distrito Federal tem apenas 5 es-
colas técnicas distritais. A nossa 
proposta é criar, pelo menos, 10 
mil novas vagas profissionalizan-
tes. Os locais das novas escolas 
vão ser definidos a partir de crité-
rios técnicos, de forma a atender 
todos os moradores do DF, inclu-
sive do Guará.

 
Qual a sua proposta que cau-

sará mais impacto na vida dos 
guaraenses?

- Temos várias propostas de 
impacto para a população do 
Guará. Já citei a construção da 
Interbairros, a revitalização do 
parque e o investimento no Polo 
de Moda. Mas creio que, em duas 
áreas específicas, podemos fazer 
muito para mudar a realidade do 
Guará. A primeira é a construção 
de creches. Em nosso governo, 
queremos que todas as crianças 
de zero a três anos de idade sejam 
atendidas em creches. As mães te-
rão onde deixar seus filhos para ir 
trabalhar, e as crianças começarão 
a aprender desde cedo, melho-
rando muito o rendimento delas 
no ensino fundamental. Outra 
proposta fundamental é a garan-
tia de implantação da Educação 
Integral, em tempo integral, em 
todas as escolas do Guará. Vamos 
fazer uma educação integral de 
verdade. Os alunos terão 7 horas 
de aula por dia, com as disciplinas 
tradicionais, e novos conteúdos, 
como informática, cidadania e 
empreendedorismo. Também va-
mos oferecer atividades culturais 
e esportivas nas escolas. Faremos 
uma revolução educacional, que 
é o único caminho para mudar a 
história do DF. Os moradores do 
Guará podem ter certeza de que, 
no meu governo, todas as escolas 
da cidade vão oferecer a educação 
integral de qualidade.

POLÍTICA

O que eles planejam para o Guará?

Rodrigo Rollemberg
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Na sua gestão, como será 
escolhido o administrador re-
gional e seus assessores e qual 
será o papel das administrações 
regionais? Estes órgãos terão 
autonomia para, por exemplo, 
fiscalizar as atividades urbanas?

- Vou mudar o critério que se 
tornou uma espécie de praxe no 
DF e não vou mais permitir que 
deputados distritais indiquem o 
administrador regional. No meu 
governo, ele será escolhido pelo 
governador, depois de ouvir um 
conselho comunitário, que será 
criado. O administrador terá que 
ser um morador da cidade, terá 
que ser competente e ter expe-
riência em gestão pública. Fui 
constituinte e sou autor da emen-
da que deu autonomia política ao 
DF. Posso dizer com certeza: isso 
é o que dá para fazer. Quem disser 
que vai fazer mais do que isso está 
mentindo.

Qual a sua proposta para 
o Parque Ecológico Ezechias 
Heringer, ou Parque do Guará? 
Os ocupantes serão removidos? 
Como a população poderá usu-
fruir da área?

- Meu governo terá como re-
gra geral o diálogo com a popu-
lação. Acho importante para a 
qualidade de vida dos moradores 
que o parque público seja um lo-
cal de prática desportiva e ativida-
des culturais e recreativas. Então 
vamos chamar as pessoas para o 
diálogo, ver o que é possível fazer 
dentro desta diretriz. 

A construção de um hospi-
tal regional de médio porte foi 
apontada no Orçamento Parti-
cipativo  como prioridade para 
o Guará, mas o investimento 
nunca aconteceu.  O atual hos-
pital não atende a demanda da 
população, por carecer de espa-
ço físico, equipamentos e pro-
fissionais. O que o sr. pretende 
fazer, ampliar o hospital atual 

ou construir outro?
- O Hospital do Guará era um 

posto do antigo Inamps, eu que, 
na época, briguei pelo prédio e 
nele fiz as adaptações necessárias 
e criei o hospital. Mas o Guará 
cresceu muito mesmo. E hoje as 
instalações já não dão conta. Vou 
iniciar os estudos ainda no pri-
meiro mês de governo para ver se 
é possível ampliá-lo. Quanto aos 
equipamentos e profissionais de 
saúde, fazem parte da mudança 
na gestão que farei em toda a rede. 
Nesse ponto, o guaraense pode 
ficar tranquilo. No meu governo, 
não vai faltar médico nem remé-
dio nos hospitais.

O projeto da Interbairros, 
com o Centro Metropolitano 
em suas margens entre o Guará 
I e II, e o projeto de duplicação 
da via de acesso Guará - Núcleo 
Bandeirante, próximo ao Polo 
de Moda, já tem projetos pron-
tos. O sr. pretende implementá
-los e quando?

 - Sim, claro. É um projeto do 
Jaime Lerner, feito no Governo 

Arruda. É uma obra de grande 
porte, que começaremos no pri-
meiro ano do mandato — primei-
ro, temos que iniciar os entendi-
mentos com Furnas para enterrar 
a linha de transmissão que hoje 
é aérea. A grande vantagem des-

sa obra é que ela se paga. Com a 
venda das áreas lindeiras da via 
expressa, custeamos toda a obra e 
ainda sobra dinheiro para investir 
em outros locais do DF. 

Qual a sua proposta para re-
solver o problema do Polo de 
Moda? O setor hoje é ocupado 
quase em sua totalidade por 
prédios residenciais coletivos, 
destoando do seu projeto ori-
ginal. 

- O que deve ser feito é estimu-
lar a produção do Polo de Moda. 
Na medida em que o empreende-
dor consiga lucrar com seu negó-
cio, ele vai naturalmente ampliá-lo 
e a única forma de fazê-lo será 
adquirindo os imóveis, hoje desti-
nados a moradia. Aí o pólo toma-
rá seu formato original. Vejo duas 
formas de estimular a produção 
das confecções: baixando imposto 
para dar competitividade ao preço 
dos produtos, e fazendo o governo 
voltar a investir para movimentar 
a economia e aumentar a renda, 
daí as pessoas terão dinheiro para 
comprar os produtos mais baratos. 
Nosso governo fará as duas coisas.

A escola técnica do Guará 
será enfim erguida? E como 
funcionará?

- Nosso programa de gover-
no prevê a construção de escolas 
técnicas com cursos profissionali-
zantes em sintonia com a vocação 
de cada Região Administrativa. 
Então pode ter certeza de que ela 
será construída — e já há fundos 
federais específicos para fazer a 
obra — e terá cursos que dêem 
amparo a atividades econômicas 
no Guará. Por exemplo, o Polo de 
Moda demanda técnicos em me-
cânica, elétrica, tecelagem. Defen-
do que a escola forme profissio-
nais para atender essa demanda.

Qual a sua proposta que cau-
sará mais impacto na vida dos 
guaraenses?

- A construção da Interbairros 
trará uma mudança significativa 
na vida dos moradores do Gua-
rá. Porque vai oferecer uma ex-
cepcional solução de mobilidade 
urbana, vai ser muito mais fácil 
entrar e sair da cidade, trafegar até 
o Plano Piloto, até Taguatinga, até 
Samambaia. 

Jofran Frejat

O Jornal do Guará questionou os candidatos ao governo do Distrito Federal sobre os seus projetos para 
atender as principais demandas da cidade. As mesmas perguntas foram enviadas aos dois candidatos
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Primavera 
guaraense
As flores plantadas nas vias e portas de casas do 
Guará mudam a cara da cidade do período pós-seca

Nem sempre a Primavera é 
florida em todos os lugares.  Em 
alguns, nem flores existem. No 
Guará,  entretanto, deve ser  onde 
a estação é mais forte no Distrito 
Federal. Quem circula pelo anel do 
Guará II nesta época e tem tempo 
e sensibilidade para apreciar a na-
tureza,  fica extasiado com a beleza 
das flores.

O mais interessante é que é uma 
paisagem diversificada, com flores 
de tamanhos e formatos variados, 
de espécies diferentes. Talvez o 

florido mais marcante seja dos tra-
dicionais Flamboyants ao lado da 
QE 17, uma espécie de cartão pos-
tal da cidade.  Foram plantados na 
gestão do administrador regional 
Francisco Brandes (1979 a 1985), 
em parceria com o Departamento 
de Parques e Jardins da Novacap

Além dos Flambyants,  são 
marca registrada os Bounganvilles,  
plantados na gestão do administra-
dor regional Heleno Nogueira de 
Carvalho (1991 a 1994).

Abrindo a estação, vieram no 

início de setembro as flores do Ipê 
amarelo, uma marca registrada de 
Brasília. Florescem também nes-
ta época a Quaresmeira, uma das 
plantas frondosas do cerrado bra-
siliense. 

 Mas não são apenas os jardins 
públicos que enfeitam a cidade.  
Caminhando por entre as quadras 
é fácil deparar com bem cuidados 
jardins particulares, alguns em es-
paços minúsculos, que mostram 
a criatividade do guaraense e seu 
amor à natureza.
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SIA Trecho 3 • Cidade do Automóvel • Noroeste (SAAN EPIA Norte) • Aeroporto
61 3362 6230 61 3213 780061 3363 9099 61 2195 2111

Novo Uno Vivace 2 portas 2014/2015 por apenas R$ 25.990,00 à vista ou entrada de R$ 4.788,00 em 6x no cartão de crédito + 48 parcelas de R$ 589,00. Valor total financiado R$ 33.060,00. Taxa de 1,19% am. 
Taxa de Cadastro + Registro do Detran NÃO inclusos no financiamento. Palio Fire Economy 4 portas 2015/2014 com Kit Celebration 2 composto de ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por 

apenas R$ 29.990,00 à vista. 50 Unidades em estoque. Veículos ofertados com pintura sólida. Cadastro sujeito à aprovação de crédito. Promoção válida até 31/10/2014 ou enquanto durar o estoque.

VENHA CONHECER E FAZER O TEST DRIVE NA BALI!

NOVO UNO 2015
NOVO DESIGN • NOVAS TECNOLOGIAS

...E TEM MAIS!
PALIO FIRE 4 PORTAS

AR CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS
APENAS R$ 29.990

NOVO UNO VIVACE 2015
2 PORTAS
ENTRADA DE R$ 4.788
6X DE R$ 798 NO CARTÃO
+ 48X DE R$ 589
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Falando em PolíticaMÁRCIA FERNANDEZ

Gente malvada
Eis a história recente: telefonaram a um secretário de Estado, 

que tem livre trânsito no Buriti, para perguntar se haveria mesmo 
uma reunião com todos os administradores regionais para discutir 
o encerramento do governo. Resposta do secretário: “Só dos que 
estão soltos”. Se os amigos estão assim, imagine os inimigos...

Vida boa
Já é certo que após passar o GDF junto com Agnelo 

Queiroz, Tadeu Filipppelli irá morar 4 meses na Europa. Além 
de descansar, ele pretende melhorar seu francês e aprender 
inglês. Ou seja, vai estudar, haja vista que depois de tantos anos 
exercendo cargos políticos que não lhe permitiam atender aos 
desejos pessoais, agora vai ficar longe, não ouvirá cobranças 
dos cabos eleitorais, dos amigos próximos que há anos estão 
acostumados com o poder. Quando voltar, já haverá a avaliação 
dos 100 dias de governo e procurará se vai apoiar ou ser oposição 
a quem tomar posse. Afinal, o PMDB tem três deputados 
distritais e um federal.

Segundo turno
Desejo a todos um voto consciente, com a certeza de que 

teremos melhores 4 anos. Pensem bem antes de efetivar o voto. 
Não temos o direito de errar depois destes dias com tantas 
denúncias, debates nem sempre assistíveis, mal assessorados. 
Vamos mostrar que todos do Guará e do DF somos conscientes 
do que queremos. Não somos votos de “cabresto”. Temos opinião 
formada do que é melhor para todos. 

Celina Leão X  
Sandra Leite

Deputada Celina Leão (PDT) representa contra a 
professora Sandra Leite Teixeira no Ministério Público, 
no Conselho de Educação, na Comissão de Ética da 
Câmara Legislativa e na Delegacia da Mulher. A decisão 
da parlamentar veio depois que a professora agrediu 
verbalmente um grupo de jovens militantes do PSDB. O 
episódio foi registrado em vídeo, que circula nas redes 
sociais. A mulher vai aos extremos contra uma jovem, 
branca e loira. Além de acusações contra o candidato à 
presidência Aécio Neves (PSDB). A professora cospe 
no grupo e insulta a jovem: “loirinha feia, loirinha de 
merda, deve ser puta. Vagabunda e puta!”, gritava Sandra 
Leite Teixeira e ameaçava: “Se vier vai Apanhar. Xô 
daqui”. Sandra é professora no Guará. A “educadora” foi 
candidata à deputada distrital pelo PCB. 

PCB critica
“A comissão política nacional do PCB repudia 

com indignação a utilização do nome do partido num 
episódio lamentável, que circula nas redes sociais, em 
que uma pessoa totalmente desequilibrada hostiliza de 
maneira grosseira e de baixo nível um grupo de jovens 
que fazia campanha para o candidato Aécio Neves, em 
Brasília, inclusive com ofensas pessoais degradantes. 
Essa atitude desonra a história do PCB e indigna sua 
militância. A comissão política nacional decide expulsá-la 
sumariamente, caso seja filiada”.

9615 4181

Participe do  
Jornal do Guará 

pelo WhatsApp

“Na praça da QE 17 fizeram 
um evento político, e até aí 
tudo bem, mas pintaram os 

bancos, mesas e equipamentos 
públicos de vermelho. Pode?” 

Anônimo -  via WhatsApp
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Um projeto social iniciado no Gua-
rá tem mudado a vida de muitos 
meninos com idades entre sete e 

17 anos na Estrutural. A ORAEE (Opera-
ção Resgate Amigos da Educação e Espor-
te) oferece diversas modalidades esportivas 
para crianças e jovens que não estejam estu-
dando ou encontram-se em situação de vul-
nerabilidade social.

O projeto atende jovens do Guará e de 
outras regiões administrativas. As que se 

destacam, passam a compor as equipes que 
disputam campeonatos regionais, estaduais 
e nacionais. É o caso de Ana Beatriz Gonçal-
ves de 12 anos. A jovem pratica Judô desde 
os sete anos. Ela participou de um campeo-
nato Brasileiro e Regional. "Eu consegui 
uma medalha de bronze no Brasileiro e no 
campeonato Regional competindo com 15 
pessoas consegui o quinto lugar" comemora 
a jovem atleta.  Os destaques não param por 
ai. Claudinei Fernandes da Silva é outro jo-

vem de 13 anos que teve a oportunidade de 
participar de campeonatos. No Campeona-
to Brasileiro Nacional de Judô, de 22 atletas, 
Claudinei ficou em sétimo. Já no Regional, 
de 11 atletas ficou em terceiro lugar. "Eu fico 
feliz porque estou praticando um esporte 
olímpico, que exige muita disciplina prin-
cipalmente dentro e fora do tatame. Para o 
futuro eu espero participar de muitas com-
petições", comemora Claudinei. 

Paulo Roberto Castro é o mestre desses 
jovens. Na modalidade de Judô é faixa preta, 
2° Dan e tem 43 anos que pratica o esporte. 
Desde 2005 pratica o voluntariado para pes-
soas carentes.  "A satisfação de participar de 
um projeto como esse é de dar oportunidade 
para as pessoas de baixa renda de praticarem 
um esporte que é elitizado. Todos devem ter 
a chance de praticar um esporte independen-
te da classe social" ressalta Paulo Roberto.

O projeto social foi idealizado por An-
tônio Francisco do Nascimento, conhecido 
por todos do bairro como "Toninho Guer-
reiro". Ele conta que a ORAEE foi criada 
em 2001 no Centro de Ensino Fundamenta 
10 da QE 46, tendo em vista o número de 
crianças que estavam em situação de alta 
vulnerabilidade social, o crescente número 
de furtos na comunidade e o alto índice de 
evasão escolar e reprovação.  "Naquele tem-
po eu percebi que a Delegacia da Criança e 

do Adolescente estava aparecendo com fre-
qüência na escola" conta Toninho. Diante 
de tais acontecimentos, o projeto começou 
com o futsal masculino e feminino. "Quan-
do percebi a escola estava lotada de crianças. 
Então, busquei alternativas para as crianças 
continuarem a pratica do esporte, e foram 
criadas também aulas de capoeira, hip-hop, 
Judô, Taekwondo entre várias outras moda-
lidades" conta o mentor do projeto.

ESPORTE

ORAEE
Toninho Guerreiro: 8429-3744 

 
oraeebrasil.blogspot.com.br

Podem ser inscrever crianças e 
jovens entre 07 e 17 anos. Maiores 
de 18 anos podem participam das 
atividades de capoeira, judô e jiu-

jítsu .

Escola Classe 10 do Guará II - 
capoeira

Centro Educacional 03 - capoeira

Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) - Estrutural

judô

Serviço

ORAEE combate a desigualdade social

Paulo Roberto Castro treina os alunos 
na Estrutural “Satisfação de dar 
oportunidade para as pessoas”

Projeto social oferece oportunidade aos jovens pelas artes marciais

Claudinei Fernandes da SIlva e Ana 
Beatriz Golçalvez são alunos assíduos do 

projeto e começam a conquistar títulos

TEXTO E FOTO LÍGIA MOURA
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Novos ventos  
na cultura  do Guará

O Guará mudou muito nos últimos anos em vários aspectos.  Na 
cultura, por exemplo,  tanto em espaços  físicos, como em atividades 
artísticas o crescimento foi significativo. O Auditório do Guará, que 
também é utilizado como Teatro, foi reformado e  tem servido para 
várias atividades.  A nova Casa da Cultura, tem servido de espaço 
para várias exposições e  cursos tanto esportivos, quanto culturais 
dispondo de um Teatro de Arena para grandes eventos.  É comum 
vermos cursos de Zumba, Kung Fu,  Artes Plásticas e outros..  O 
novo Arco da Cultura da Feira do Guará também tem atraído artístas 
não só do Guará, mas de todo o  Distrito Federal. Recentemente foi 
inaugurada uma Praça de Tai Chi Chuan na QE 07  que caiu no gosto 
da comunidade. Mas ainda temos muito que evoluir.  O Conselho de 
Cultura tem contribuido com essas mudandas. Sigamos pois.

Campos  
sintéticos para todos

No início o Guará tinha vários campos de futebol de terra 
e eram sempre movmentados. Hoje, com a inauguração de 
vários Campos de Futebol Sintético  iluminados é comum 
vermos os guaraenses jogando bola até altas horas da noite.  
Tem muito comércio que após o encerramento  do expediente 
reune  a turma e vai jogar bola. Também se difundiram várias 
Escolinhas de Futebol para as crianças e jovens aspirantes.  
Em breve novos talentos do futebol surgirão em nossa Cidade.

Drogas
As drogas avançam rapidamente e estão destruindo 

a juventude de nossa sociedade. A melhor arma para 
enfrentar este flagelo é a conscientização dos jovens sobre 
o perigo que correm. Com esta prevenção é possível  
diminuir a influencia do trabalho dos traficantes que 
podem com a dependencia das drogas tornar seu filho ou 
filha, em escravos eternos.

Existem muitas palestras, peças teatrais e folhetos 
informativos que podem contribuir significativamente 
para a conscientização de todos sobre este mal. A família 
tem um papel fundamental nesse processo.  É preciso 
investir muito no relacionamento pai/filho e mãe/filha. 
Sem o suporte dos pais nossos  jovens podem se tornar 
presas faceis para os bandidos. E depois que entra é muito 
difícil sair.

Voto
Teremos neste final de semana uma oportunidade 

importantíssima para poder  influenciar no futuro do 
nosso País. Quando voce estiver na frente da urna não é 
em Dilma ou Aécio que voce vai votar. Será sim em uma 
maneira de governar que é bem diferente uma da outra. 
Teoricamente o ganhador vai espelhar a vontade dos 
brasileiros. O marketing tem um valor muito importante 
nesse processo.  Ele faz o lobo paracer cordeiro e vice-
versa em relação ao Adversário. Irá vencer quem conseguir  
atrair  o eleitor para  o seu ponto de vista.

CIDADE

JOEL ALVES Guará vivo
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Para mulheres que gostam de 
dançar e desejam aprender 
novos ritmos, o grupo Batu-

querias oferece oficinas que utilizam 
ritmos regionais brasileiros e outras 
manifestações culturais como ex-
pressão artrítica, a dança com o to-
que dos tambores, caixa, alfaia, abê, 
agogô, ganzá, pandeiro, caracaxá, 
gonguê, tarol e matraca. 

Embalando platéias ao ritmo de 
ciranda, coco e maracatu, o grupo 
Batuqueiras, formado no início de 
2004, é composto por nove mulhe-
res e segue influenciando as novas 
gerações e valorizando o que há de 
mais autêntico na cultura popular do 
Nordeste. 

Segundo uma das integrantes, 
Tay Estrela, as mulheres que parti-
cipam agregam ao grupo o conhe-

cimento musical que possuem.  Se-
gundo ela, o que o grupo prioriza é 
o interesse e a vontade de aprender e 
a colaboração nas oficinas. "A sensa-
ção é única, primeiro em estar entre 
amigas mulheres e pertencer à cultu-
ra popular, e de contribuir com a for-
mação social e artística" ressalta Tay. 

O grupo já se apresentou em di-
versos lugares como o Ministério da 
Cultura, Olhos D’água,  N.A.C.O. 
(Núcleo de Arte do Centro- Oeste), 
Toca do Alemão, Chapada dos Vea-
deiros Flor de Ouro (Alto Paraíso) e 
Universidade de Brasília - UNB no 
Congresso do curso de Serviço So-
cial. 

Tay informa que o grupo em bre-
ve terá atividades direcionadas para 
as crianças, oficinas lúdicas e educa-
tivas para o desenvolvimento motor 

e rítmico. "Prezamos pela participa-
ção dos nossos filhos nas oficinas", 
conta a instrutora.

CULTURA

Ritmo feminino
Baseadas no som do maracatu, da ciranda e do coco 
mulheres realizam oficinas com ritmos oriundos do nordeste

Oficinas
Ativando o Ritmo - Tay Estrela 
Construindo o Ritmo - Tay Estrela
Construção de Case com 
material reciclável - Mirella Dias
Pandeiro- Juraci Moura
Fabricação de Agbê - Erica 
Kroon
Estudo sobre a história do 
Maracatu – Nathalia de Oliveira 
e Ellen Krohn

Casa da Cultura do Guará 
Domingo de 14 às 18h

Quem pode participar: 
Mulheres com interesse musical.

Serviço

Duas policias civis aposentadas e amigas que se dedicam 
agora à pintura. Com preferência pelas flores e paisagens, Regi-
na Lúcia Camargos e Luzmarina Soares de Melo expõe dezenas 
de quadros na Casa da Cultura do Guará, no Cave. Enquanto 
Regina é professora de arte e já participou de diversas exposi-
ções, Luzmarina participa de sua primeira exposição. A mostra 
fica até a próxima semana e a visitação pode ser feita em horário 
comercial. 

Flores  
na Casa  
da Cultura

Esposição de quadros colore o prédio

No dia 31 de outubro será realizada a 1° Quadrilha Zumbi 
no Teatro de Arena na Casa da Cultura do Guará.  O evento, 
que acontece no Dia das Bruxas, propõe realizar as tradicio-
nais quadrilhas juninas brasileiras com os participantes carac-
terizados de mortos-vivos. No local, será oferecido um stand 
de maquiagem (customização) e discotecagem do Museu da 
Música.  

O evento começa às 19h, no Teatro de Arena do Guará, 
no Cave, e conta com as seguintes atrações musicais: Profans, 
Corte Seco, Regicídio, Dualid, Ras Kakaroto e Sapiens. A en-
trada é gratuita. 

Zumbis no 
Teatro de Arena



9 LOJAS
8 apartamentos por andar 
playground

1 QUARTO 
42 e 44 m²
cozinha americana
vagas de garagem

2 QUARTOS
57 m² - 1 suíte 
varanda gourmet

Rua das Figueiras
Águas Claras

Saia do 
aluguel.

Parcelas 
fixas por 

12 meses*.
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VISITE NOSSOS ESTANDES 
SEDE: ED. NUMBER ONE – TÉRREO – (61) 3326 2222

ASA NORTE: EQN 208/209 NORTE

Águas Claras (Av. Araucárias) – (61) 3562 1111
A M A R C A D A N O S S A C I D A D E

CJ
 1

70
0

I N C O R P O R A Ç Ã O, C O N S T R U Ç Ã O  E  V E N D A SACESSE O QR CODE 
E CONHEÇA MAIS

*Todos os valores pagos no período de 12 meses, desde a data da compra, conforme Cláusula de Adimplência, serão fi xos. Após o período de 12 meses, os valores em aberto do contrato 
serão corrigidos desde a data da compra, conforme tabela de vendas. Prazo da campanha até 31/10/2014. **Vista livre para as unidades com fi nais 01, 02, 07 e 08. 

Previsão de 
ar condicionado 

na sala e quartos.
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OBRAS ADIANTADAS


