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Lideranças entregam  
lista tríplice a Rollemberg

Gil de Paula, Damião Cordeiro e Antônio Sena são os nomes indicados para admi-
nistrar o Guará pela Comissão de Lideranças Comunitárias. Associação foi formada para 
montar a lista, baseada em promessa de campanha do governador eleito (Página 7)  

Quase R$ 9 milhões  
para o Guará em 2015
Deputados distritais apresentaram emendas ao Orçamento do DF de 2015 para obras 
na cidade. Com o orçamento impositivo, próximo administrador terá caixa para gastar 
no início do ano. Alírio Neto, sozinho, é responsável por 80% das emendas

Calçadão não  
vai ficar pronto

Anunciado para ser entregue em julho, o calçadão do Guará II continua emper-rado e não vai ficar pronto no Governo Agnelo. O  administrador regional, Wagner Sampaio, constatou várias imperfeições na obra e diz que não vai  recebê-la da em-preiteira sem as devidas correções.  Entre os problemas, a empreiteira teria usado material de baixa qualidade (Página 5).

Página 7
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Administrador 
do Guará

O deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro (PSDB) pode ser 
ouvido na escolha do administra-
dor regional da cidade. Ribeiro 
é ex-morador do Guará, onde 
continua tendo uma base eleitoral, 
e seu partido, o PSDB, foi aliado 
de Rollemberg no segundo turno. 

Isso não quer dizer que ele terá 
o controle político da Administra-
ção, como vinha acontecendo nos 
últimos governos. Pode sugerir 
um nome.

Mas, continuo apostando em 
Rócio Barreto, cientista político 
e amigo pessoal de Rollemberg, 
Albenir Nogueira, presidente do 
Sindicato do Transporte Coletivo 
do DF, ou um dos três nomes indi-
cados pela lideranças comunitárias 
do Guará, conforme reportagem 
da página 7.

Nada de Detran
Assim como aconteceu com a 

reforma do Estádio do Cave, que 
estava com o projeto pronto, não 
deve sair mais este ano a instalação 
do Posto do Detran, que deveria 
estar funcionando desde setem-
bro.

Nem mesmo a solução nego-
ciada pelo administrador Wagner 
Sampaio vai ser implantada, que é 
adaptação de uma espaço no pré-
dio da Administração do Guará 
para os serviços burocráticos e a 
utilização do antigo posto de abas-
tecimento, em frente à Divisão de 
Obras, para a parte de vistoria.

Alírio perde a primeira
O guaraense  Alírio Neto perdeu a 

primeira queda de braço com o deputa-
do Rôney Nemer pela vaga de depu-
tado federal. O desembargador James 
Eduardo Oliveira, do TRE-DF, negou 
dois mandados de segurança com 
pedido de liminar propostos por Alírio 
e seu  partido, o PEN, contra a diploma-
ção de Rôney, marcada para o próximo 
dia 19 de dezembro. O pedido foi feito 
após o peemedebista ser condenado 
pela 3ª Turma Cível do TJDFT em ação 

que apura o suposto envolvimento no 
esquema de corrupção investigado pela 
Operação Caixa de Pandora.

Rôney Nemer (PMDB) obteve 
82.594 votos nas eleições passadas e  
Alírio ficou na suplência, com 78.945 
votos.

Alírio sabe que, se Rôney for diplo-
mado, o processo toma outro rumo e 
pode rolar mais uns dois anos, a julgar 
pelo ritmo dos julgamentos de casos 
semelhantes pela Justiça. 

E a Cidade do Servidor?
Termina o Governo Agnelo e nada de solu-

ção para QE 52, também chamada de Cidade do 
Servidor, entre o condomínio IAPI e as QEs 38, 
44 e 46. A Terracap já vendeu mais de 200 lotes 
dos 1440 previstos para licitação a particulares e a 
Sedhab diz que já selecionou as cooperativas que 
vão receber os 400 lotes destinados aos movimen-
tos sociais.

Em quatro anos, nada evoluiu.

Roçagem
A Administração conseguiu pelo menos garan-

tir a roçagem do mato, que estava tomando conta 
das áreas verdes do Guará no período das chuvas. 
A Novacap conseguiu negociar com os presta-
dores de serviços, que se negavam a continuar 
trabalhando sem receber do GDF. 

Vestiário
Construído há quase três anos, por R$ 140 

mil, o vestiário que atende o campo de grama 
sintética da QE 38 ainda não possui instalação de 
energia elétrica. 

Não dá para entender como se gasta tanto 
dinheiro para construir um espaço sem antes 
prever a instalação de água e energia. 

Abuso
Impressiona a falta de 

temor à fiscalização por parte 
de alguns moradores. Depois 
da construção de seis lojinhas 
numa área pública na QE 15, 
denunciada pelo Jornal do 
Guará e interditada pela Agefis, 
um morador do Conjunto D 
da QE 26 resolveu estender 
seu lote até a rua, incluindo 
a calçada. Ou seja, depois de 
invadir a área pública em frente 
sua casa, o que foi institucio-
nalizado em toda a cidade, ele 
promove uma segunda invasão.

O governo está perdendo o 
respeito por falta de ação.

Corrupção
Lamentável mais uma denúncia de cor-

rupção na Administração do Guará. Desta 
vez envolvendo um ex-diretor e o atual dire-
tora da Gerência de Esportes. Utilizar uma 
emenda parlamentar para gastar R$ 50 mil 
em uma corrida de rua que ainda teve patro-
cinador e cobrança de inscrição é um escár-
nio e uma ingenuidade.

Conforme a matéria do Jornal do Guará, 
a corrida do ano anterior teria custado ape-
nas R$ 2 mil. Será que esse povo imagina que 
ninguém iria descobrir tamanha falcatrua?

Isso é mais um prova do câncer instala-
do no governo e na Câmara Legislativa, que 
são as emendas parlamentares para eventos. 
Uma vergonha!

Vejamos o caso do deputado que utili-
zou uma emenda no Varjão para custear suas 
passagens e de sua família para acompanhar 
o time do Guaraense num tour à Holanda... 
E ele ainda alega que não teve culpa, porque 
a emenda era de seu suplente enquanto ele 
era secretário dos Condomínios. Felizmente 
a nossa polícia é um exemplo, por isso é bem 
remunerada.

Francis Melo e Silva

Lojinhas da QE 15
O Guará está virando terra de ninguém. 

Essa da construção de um conjunto de loji-
nhas em área pública da QE 15 é uma brin-
cadeira. E o proprietário ainda anuncia o alu-
guel. O pior é que conseguiu a instalação de 
água e energia em relógios individualizados.

É muita cara de pau. E se o Jornal do 
Guará não denunciasse, provavelmente o 
proprietário teria institucionalizado o comér-
cio numa área imprópria. Esse é apenas um 
exemplo. Basta ver a quantidade de quios-
ques que surgiu no Guará nos últimos anos. 
A invasão de áreas públicas no fundo do Se-
tor de Oficinas e QE 40, com complacência 
da própria Administração do Guará. é outro 
exemplo.

Na descida para o Núcleo Bandeirante, 
antes do lava-jatos. foram construídos cinco 
prédios de cinco andares, sem que ninguém 
tomasse providências. Esperamos que o Go-
verno Rollemberg não permita que aconteça 
mais isso em nossa cidade, que a cada dia vem 
perdendo sua qualidade de vida por omissão 
dos nossos governantes.

Silas Sampaio Filho
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Enquanto a Administração 
do Guará recebe de três a 
quatro pedidos de autori-

zação de quiosques por dia, um 
ex-quiosqueiro surpreende ao 
devolver ao governo  a concessão 
e até a estrutura de um quiosque 
que funcionou há mais de 20 anos 
na QI 20 do Guará I.  Depois de 
trabalhar no local como sapateiro 
durante 14 anos, Jair Francisco de 
Jesus resolveu parar de trabalhar e 
não quis repassar o ponto, apesar 
nas inúmeras ofertas que recebeu 
pelo quiosque.

“Achei mais justo devolver 
o ponto e entregar a estrutura à 
Administração do Guará, porque 
usufrui do quiosque enquanto 
precisei  e não acho justo repas-
sá-lo a outra pessoa porque essa 
é uma área pública e não é minha 
propriedade”, explica. Jair assu-
miu o quiosque após a morte do 
padrasto em 2000. Na época, ele 
havia sido demitido do Banco 
América do Sul, vendido a outro 
grupo. Como conhecia a arte de 
consertar sapato, resolveu solici-
tar o ponto para exercer a nova 
profissão, porque precisava de 
contribuir com mais 12 anos para 

o INSS até completar sua aposen-
tadoria.

Quem mais se surpreendeu 
com o gesto de Jair foi o diretor 
de Serviços Públicos da Admi-
nistração do Guará, Ivani Carlos. 
“Em três anos e meio na função, 
é a primeira vez que isso aconte-
ce.  Ao contrário, recebo de três 
a quatro pedidos para concessão 
de quiosque por dia. É uma atitu-

de louvável de quem não precisa 
mais do quiosque”,  elogia.

CIDADE

Moradores suspeitos
Ex-quiosqueiro devolve 
quiosque ao governo

Em apenas dois meses, dois 
veículos amanheceram in-
cendiados no bloco C, um 

edifício residencial na QE 38. Na 
primeira vez, a síndica do edifício 
conseguiu controlar o fogo antes 
que o incêndio tomasse propor-
ções maiores. O que está intrigan-
do a polícia é que o segundo car-
ro incendiado é da namorada do 
dono do carro anterior que sofreu 
a primeira tentativa de incêndio. 

De acordo com a proprietária 
do veículo incendiado,  um Ford 
Ka, o namorado foi síndico do 
prédio e teria deixado desavenças 
com alguns moradores. “Eu não 
sei como entraram no prédio, pois 
tem portão eletrônico. Eu esta-
va dormindo. Quando acordei o 
fogo já tinha sido apagado”, diz  a 

moça, que não quer se identificar.
A síndica do edifício, Denise 

Silva, conta que acordou por volta 
de 3h30 e sentiu cheiro de quei-
mado e muita fumaça. “Pensei 
que era na minha casa, mas nada 
encontrei. Desci até a garagem e, 
junto com outros dois moradores, 
vimos o carro pegando fogo. Con-
seguimos apagar, mas o carro já 
estava queimado”.

Segundo a síndica, o circuito 
interno de câmeras gravou a ação, 
e registrou um homem abrindo o 
portão eletrônico do prédio com 
um controle remoto, mas as ima-
gens não identificam com nitidez 
o rosto do suposto autor do incên-
dio. “Por causa do uso do contro-
le, supõe-se que seja um morador 
do prédio”, diz ela. 

Dois carros do mesmo 
bloco incendiados

Jair preferiu devolver o 
quiosque do que repassar a 

outra pessoa.   
Gesto surpreendeu

Gesto inédito

Anunciado para ser entre-
gue em julho, na época da 
Copa do Mundo, o cal-

çadão do Guará II continua em-
perrado e não vai ficar pronto no 
Governo Agnelo. Após várias di-
vergências com a Administração 
do Guará com relação a prazos de 
execução  e pagamentos dos ser-
viços, a obra estava encaminhan-
do para ser finalmente  concluída, 
até que o novo administrador re-
gional resolveu conferir in loco a 

qualidade do material utilizado na 
construção.

Acompanhado do sócio da 
empreiteira Galba Incorpora-
dora, Fause Ali, e de técnicos da 
Administração Regional, Wagner 
Sampaio percorreu todo o trecho 
construído e descobriu várias im-
perfeições, entre elas o uso de ma-
terial de baixa qualidade e o aca-
bamento da obra. “Percebemos 
que o piso já está se deteriorando 
nas primeiras chuvas e os meios-

fios estão mal colocados”, consta-
tou o administrador regional. Ele 
reclama também do plantio da 
grama, que não atende ao que foi 
previsto no contrato com a Admi-
nistração.

Diante do que viu, o adminis-
trador resolveu encaminhar um 
relatório sobre as imperfeições 
constatadas ao Ministério Público 
do DF.  “Tudo foi mal planejado, a 
começar pela licitação. Depois, o 
contrato não foi acompanhado de 

um cronograma de obras, para que 
os pagamentos fossem realizados. 
E a empreiteira demonstrou que 

não tem capacidade técnica para 
realizar uma obra desse tamanho”,  
explica o administrador regional.

Calçadão não vai ficar pronto
Administração contesta qualidade  
do material utilizado e encaminha  

caso para o Ministério Público

FO
TO

 A
M

A
RI

LD
O

 C
A

ST
RO

O administrador do Guará, Wagner Sampaio, aponta 
irregularidades na obra ao sócio da empreiteira Galba 

Incorporadora, Fause Ali, e a técnicos da Administração Regional
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Falando em PolíticaMÁRCIA FERNANDEZ

A casa cai
Nunca se viu no DF um final de ano 

tão desanimado, com tantos problemas, 
com tantas contrariedades, lamentações 
e desgostos. Nada funciona, o mato toma 
conta de tudo, a chuva inunda as ruas, os 
hospitais só têm os instrumentos, nada de 
medicamentos, alimentação, pessoas para 
atender. Total desrespeito com a educação.com 
os terceirizados, com o transporte e muito mais. 
Mas Agnelo já tem lugar garantido na ANVISA. 
Até quando seremos reféns de péssimos 
políticos? Quando aprenderemos a votar?  
O que nos espera em 2015?

Apertem os cintos
O caos em Brasília, com as greves, a 

ocupação de vias por professores e servidores 
da saúde, os passageiros desesperados em busca 
de ônibus e o que mais houvesse fez o distrital 
Alírio Neto se lembrar de um filme das antigas. 
Comparava a situação do Distrito Federal com 
“Apertem os cintos, o Piloto Sumiu”, um filme 
de comédia que fez muito sucesso. Só que nossa 
vida não pode ser uma comédia para políticos.

Escândalos
Por que o Guará está metido em tantos escândalos em relação à 

licitações tipo Carta Consulta? É só pesquisar na legislação que todos 
vão entender. Aliás, não é só o Guará, praticamente todas as Regiões 
Administrativas, que pelo visto serão reduzidas no próximo governo.

Lamentável
Considero lamentável a Deputada Eliana Pedrosa não ter sido 

eleita para o próximo pleito. Tudo começou com uma escolha errada 
de partido e depois de nominatas e alianças. Mas acredito que ela com 
sua competência ainda tem muito a oferecer ao DF e ao Brasil. Outro 
grande e eterno problema: não elegemos nenhum distrital que mora na 
cidade e poderia nos representar. Continuamos diluindo nossos votos 
com distritais federais de todo o DF.

E o nosso Brasil?
Precisa ser redescoberto. Precisa ser zerado e recomeçar. Quanta 

vergonha. Primeiro lugar em violência, corrupção sistemática e 
descabida, divisão territorial como na época das capitanias hereditárias, 
preços e juros absurdos, sem saúde, educação, transporte, obras 
inacabadas, destruição da PETROBRÁS, gente morrendo por causa 
de seca e outras por causa das chuvas e tantas outras catástrofes. Não 
é culpa de um só partido, de uma só pessoa. Culpa de vários políticos 
antigos reconduzidos, novos promovidos e parentes eleitos.

De volta I
Adoentado desde o julgamento que sofreu no Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, o distrital Rôney Nemer reapareceu no plenário da 
Câmara Legislativa. Tem a convicção de que será diplomado deputado 
federal sem problemas e de que assumirá o mandato. Pode esperar 
tudo, ninguém sabe como airá nossa justiça. Mesmos casos, diferente 
decisões.

De volta II
O distrital Alírio Neto e seu partido, o PEN, impetraram mandado 

de segurança no Tribunal Regional Eleitoral tentando barrar a 
diplomação do deputado federal eleito Rôney Nemer, do PMDB. Os 
desembargadores julgaram o pedido improcedente por unanimidade. 
Roney será diplomado e assumirá sua vaga.
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Em reunião nesta segun-
da-feira, líderes comuni-
tários do Guará escolhe-

ram três dos seis candidatos para 
integrar uma lista de indicações 
para a Administração do Guará. 
A iniciativa de um grupo de li-
deranças comunitárias partiu da 
promessa do governador eleito 
de ouvir a comunidade na nomea-
ção do administrador regional. 
Mesmo com 53 membros, ape-
nas 22 compareceram à reunião 
da Comissão Representativa das 
Lideranças Unidas do Guará, no 
Centro Educacional 10 na QE 46 
para eleger os candidatos. A as-
sociação foi formada apenas para 
este fim, mesmo sem autorização 
da equipe de transição de Rollem-
berg, que nega ter incentivado ou 
autorizado a criação de comissões 
para indicar nomes e ainda estu-
da como será feita a indicação. 
“Quero deixar bem claro que esta 
comissão não fala pelo Guará, 
fala apenas por ela mesma e pelas 
lideranças comunitárias aqui reu-
nidas. Quem esteve nas reuniões 
e está aqui é porque tem interesse 
em trabalhar pelo Guará”, expli-
cou o presidente da mesa, José 
Maria de Castro, na abertura da 
eleição. 

A comissão se reuniu seis ve-

zes, desde que decidiram que 
indicariam o administrador por 
conta própria. Um edital foi pu-
blicado nos classificados de um 
jornal diário do Distrito Federal 
na última terça-feira, anunciando 
que quem pleiteasse ser adminis-
trador do Guará deveria enviar 
e-mail ao grupo comprovando 
cumprir as exigências da comis-
são. Segundo as lideranças, capi-
taneadas por José Maria Castro, 
prefeito comunitário da QE 9, 
Célia Caixeta, representante da 
QE 46 e Cirlene Barbos, liderança 
da QE 7, o futuro administrador 
do Guará deveria morar na cidade 
por no mínimodez anos, ser ficha 
limpa e ter curso superior com-
pleto. 

Seis candidatos enviaram 
documentação no prazo estipu-
lado pela associação e puderam 
concorrer: Tânia Alves Coelho, 
Antônio Sena, Damião Cordeiro, 
Lennon Custódio, Gil de Paula 
e Jeferson Maximino. Entre eles, 
quatro são candidatos derrota-
dos a deputado distrital na última 
eleição. 

Três selecionados
Durante a reunião, cada um 

dos seis candidatos pôde falar por 
dez minutos e explicar porque 
deveria ser escolhido pelos cole-
gas. A maioria deles se limitou a 
listar os locais onde trabalharam, 
os cargos que ocuparam e as co-
mendas que receberam, deixando 

pouco tempo para comentar as 
propostas. E ainda assim, todas as 
propostas eram genéricas como 
aumentar a transparência dos gas-
tos públicos, a construção de um 
hospital no Guará e investir na se-
gurança pública (nenhuma destas 
ações é atribuição direta do admi-
nistrador).  Gil de Paula foi o úni-
co candidato que entregou uma 
lista de propostas para o Guará, 
ainda que superficiais. Ao final 
das explanações, os pouco mais de 
vinte presentes votaram cada um 
em três nomes.  Damião Cordei-
ro (16 votos), Antônio Sena (14 
votos) e Gil de Paula (12 votos) 
foram escolhidos para compor a 
lista encaminhada ao governador 
eleito Rodrigo Rollemberg.  

Órgãos 
 PúBlicos

Administração Regional do Guará
Administrador: 
Wagner Sampaio
Centro Administrativo  
Vivencial e Esportivo (CAVE)
Fone: 3383.7200

Diretoria Regional de Saúde
Diretora: 
Marôa Santiago Gomes
QE 06 Área Especial
Ouvidoria: 3381.5953 

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

Divisão Regional de Ensino
Diretor: 
Selassie das Virgens Júnior
QE 38 AE D
Fone: 3901-6648

Centro de Referência em  
Assistência Social (CRAS)
Coordenadora: 
Lucélia Aguiar Nogueira
EQ 15/26 AE
Fone: 3568-4059

CAESB - Escritório Regional
QE 13 conj. D/E 2o andar
Fone: 115

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

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

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

4º Batalhão de Polícia Militar
Ten. Cel. André Luiz Borges
AE 10 Bl. A
Fone: 3910-1614

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

Agência do Trabalhador
Gerente: 
Kelly França
QE 2 Lote N AE
Fone: 3255.3872

Procon
Sede da Administração do Guará
Chefe: Diógenes Felipe de Araújo
Fone: 3383-7288

Cartório Eleitoral
Chefe: 
José Wellington Mello Silva
QI 7 Lote C
Fone: 3382.7741

Conselho Tutelar do Guará
QE 26 conj. K casa 2 
Chefe Administrativo:
Wandir Oliveira Moraes
Fones: 3568-3829/ 7812-0610

CIDADE

Líderes Comunitários 
fecham lista tríplice
Gil de Paula, Damião Cordeiro e Antônio Sena são os 
nomes indicados pela comissão para administrar o Guará
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O Governo do Distrito 
Federal se digladia com 
a própria contabilida-

de para fechar o ano dentro das 
metas estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Uma 
das premissas da lei é a de ter em 
seu corpo de servidores ao menos 
50% dos cargos comissionados 
ocupados por servidores concur-
sados. O governo alega que, quan-
do é considerada todo a máquina, 
a meta está sendo cumprida. Mas, 
ao analisar órgão a órgão, em es-
pecial as administrações regio-
nais, os números mostram que os 
servidores de carreira são igno-
rados na montagem das equipes 
de trabalho dos administradores. 
Existem administrações, princi-
palmente nas RAs mais recentes, 
que não contam com nenhum 

servidor de carreira com cargo em 
comissão, sendo todos os funcio-
nários nomeados pelo governa-
dor, normalmente por indicação 
de parlamentares ou investidores. 

Na Administração do Guará, 
dos 142 cargos comissionados, 
apenas um é ocupado por uma 
servidora concursada. Os outros 
35 servidores efetivos estão en-
costados em sessões pouco pro-
dutivas, sem funções definidas e 
com seu potencial desvalorizado. 
Ainda que tenham melhor gra-
duação e treinamento, baseado 
na forma que entraram para o 
serviço público, poucos os servi-
dores efetivos da Administração 
do Guará que exercem alguma 
função importante, substituídos 
por comissionados sem vínculo e, 
geralmente, sem preparação para 

o serviço público. 

Valorização
Com a promessa do governa-

dor eleito Rodrigo Rollemberg de 
valorizar os servidores concursa-
dos, funcionários de várias admi-
nistrações se uniram para exigir 
que os cargos em comissão privi-
legiem a categoria. O movimento 
começou em 2001, na Adminis-
tração do Gama, e foi retomado 
na Administração do Guará no 
último 18 de novembro.  O grupo 
pede o resgate das atividades para 
as quais os servidores prestaram 
concurso, a obrigatoriedade de 
um curso de Introdução ao Servi-
ço Público aos novos nomeados, 
a realização de concursos públi-
cos para as Administrações, maior 
investimento na capacitação dos 

servidores efetivos e a reforma 
das sedes e prédios das Adminis-
trações Regionais. 

O grupo tem hoje a adesão de 
todas as regiões administrativas, 
como explica Vilmar Amâncio 
de Oliveira, representante dos 
servidores do Guará: “além de 
queremos atuar mais no GDF, 
podemos ajudar o administrador 
a cumprir as metas da Lei de Res-
ponsabildiade Fiscal e orientar os 
administradores regionais quanto 
ao funcionamento da máquina 
pública”. 

O grupo prepara um docu-
mento para entregar ao próximo 
administrador, mostrando as ne-
cessidades técnicas e operacionais 
do órgão, um balanço financeiro, 
e sugestões de providências para 
serem tomadas em 2015.  

Cargos para concursados

Servidores efetivos querem ocupar as funções comissionadas no Guará

Vilmar Oliveira, representante 
dos concursados, espera mais 

valorização por parte do 
Governo Rollemberg
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Quase 9 milhões em 
emendas para o Guará
Deputados apresentaram emendas ao orçamento de 2015 para obras na cidade

O Guará tradicionalmente é 
uma das cidades que mais 
recebe emendas parlamen-

tares proporcionalmente à sua po-
pulação no Distrito Federal. Parte 
porque a cidade é vista como estra-
tégica para os deputados distritais, 
por ser uma das mais combativas e 
participantes na política local. 

Para o orçamento de 2015, cinco 
deputados apresentaram emendas 
para o orçamento da Administra-
ção do Guará, totalizando R$ 8,8 
milhões. Curiosamente, todas as 
emendas são para obras de infraes-
trutura, diferentemente dos últimos 
anos, em que boa parte dos recursos 
era destinada a eventos. Alírio Neto, 
que se despede da Câmara Legislati-
va, é mais uma vez o deputado que 
mais lembrou do Guará, destinando 
R$ 7,15 milhões à cidade, incluindo 
a construção de um campo de fute-
bol americano e um centro comu-
nitário. Dois deputados do Partido 
dos Trabalhadores, que já anunciou 
a sua oposição ao governo Rollem-
berg, Chico Vigilante e Chico Leite 
destinaram R$ 550 mil e 150 mil 
respectivamente para obras no Gua-

rá. A lista se completa com a indica-
ção de R$ 500 mil do deputado Is-
rael Batista e R$ 450 mil de Robério 
Negreiro para obras de urbanização 
e pavimentação. Com exceção de 
Alírio Neto, todos os deputados que 
apresentaram emendas para o Gua-
rá foram reeleitos. 

Orçamento Impositivo
Cada deputado poderia apre-

sentar R$ 16 milhões em emendas 

ao Orçamento de 2015, divididos 
como preferirem. No dia 28 de no-
vembro, os deputados aprovaram 
uma emenda à Lei Orgânica que 
torna obrigatória a execução das in-
dicações dos deputados destinadas à 
Educação, Saúde e obras de infraes-
trutura. Por isso a preferência dos 
parlamentares em indicar recursos 
para a execução de obras no Guará. 
Antes, mesmo com o recurso no Or-
çamento, cabia exclusivamente ao 
governador a decisão de executar ou 
não os projetos aos quais as emen-
das se referiam.  A nova redação da 
Lei Orgânica diz que "é obrigatória a 
execução orçamentária e financeira 
dos programas de trabalho incluí-
dos por emendas individuais dos 
deputados distritais ao projeto de lei 
orçamentária anual ou aos projetos 
que modifiquem a lei orçamentária 
anual". A única ressalva são "impedi-
mentos de ordem técnica ou jurídi-
ca" – por exemplo, se o investimento 
estiver condicionado a uma licença 
ambiental, se não houver adequa-
ção do terreno à obra prevista ou se 
houver uma disputa judicial sobre o 
tema.

Emendas no orçamento 2015  
da Administração do Guará

Alírio Neto
Realização de obras de urbanização - R$ 1.950.000
Substituição de bloquetes em diversos locais - R$ 1.500.000
Construção de campo de futebol americano - R$ 1.400.000
Construção de Centro de atividades desportivas - R$ 700.000
Construção de praças no Polo de Modas - R$ 600.000
Pista de cooper no Parque dos Eucaliptos - R$ 300.000
Implantação de meios-fios no Guará - R$ 200.000
Construção de calçadas no Guará - R$ 200.000
Revitalização do campo de futebol na EQ 19/21 - R$ 150.000
Construção de quadra poliesportiva no CAVE - R$ 150.000
TOTAL - R$  7.150.000

Chico Vigilante
Execução de obras de urbanização - R$ 400.000
Construção de banheiros na Feira do Guará - R$ 150.000
TOTAL - R$ 550.000

Israel Batista
Execução de obras de urbanização - R$ 500.000

Robério Negreiros
Execução de obras de urbanização - R$ 450.000

Chico Leite
Execução de obras de urbanização - R$ 150.000

Alírio Neto, mesmo fora da 
Câmra no próximo ano, foi mais 
uma vez o deputado que mais 

destinou recursos para o Guará

O Campeonato Brasiliense de 
Natação Infantil de Brasília, 
promovido pela Federação dos 

Desportos Aquáticos reuniu as principais 
academias, clubes, clubes esportivos e so-
ciais de Brasília. Foram realizadas três eta-
pas em maio, agosto e novembro, sendo 
que a Água Vida ganhou as três.  Referên-
cia na natação, a academia ganha pela 20ª 
vez a competição. 

 Para 2015, a Água Vida pretende au-
mentar o número de atletas com a ca-
pacitação de novos alunos de diferen-

tes níveis. Os destaques na competição 
foram Samira Santos, Ana Clara Jaime, 
Maria Eduarda Vidal, Gabriela de Figuei-
redo, Gabriela Neves, Artur Neves e Wi-
tor Hugo da Silva.

Água Vida  
vence  

o Infantil  
de Natação  
de Brasília  

mais uma vez
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Palio Fire Way 4 portas 2014/2015 por apenas R$ 28.590,00 à vista ou entrada de R$ 5.990,00 + 48 parcelas de R$ 598,00. Valor total financiado R$ 34.694,00. Taxa de 0,99% a.m. Taxa de Cadastro e Registro do Detran NÃO inclusos no 
financiamento. A Bali irá pagar a 1a parcela que vence em Janeiro/2015 e o cliente começa a pagar em Fevereiro/2015. Esta promoção com o 1º vencimento para o Carnaval é exclusiva para o Palio Fire Way 0km. Taxa Zero para Gama do 

Novo Palio e Gran Siena válida com 60% de entrada e o saldo em 12 parcelas. Fotos ilustrativas. Cadastro sujeito à aprovação de crédito. Promoção válida até 15/01/2015.

SIA Trecho 3 • Cidade do Automóvel • Noroeste (SAAN EPIA Norte) • Aeroporto
61 3362 6230 61 3213 780061 3363 9099 61 2195 2111

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE DE COMPRAR SEU FIAT OKM COM O 
IPI REDUZIDO E A PRIMEIRA PARCELA SÓ PARA O CARNAVAL!!!!

PALIO WAY 4 PORTAS
ENT. DE 5.990,00 

47X DE 598,00 +

O CARNAVAL
DE OFERTAS

JÁ COMEÇOU!
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JOEL ALVES guará vivo

Metrô
Em recente pesquisa no Metrô, foi 

identificado que as maiores reclamações são 
quanto a falta de banheiros nas estações e a 
necessidade de horários mais frequentes. Já 
os maiores elogios foram quanto à limpeza e à 
segurança.

Objetivos na vida
Devemos ter firmeza nos nossos própositos. Nossos 

objetivos de vida devem ser planejados. Uma das coisas 
importantes nesse processo é vizualizar seu futuro  dentro 
do que voce deseja. Se você quer  um carro novo, por 
exemplo,  deve visualizar-se sentado ao volante dirigindo e 
curtindo seu brinquedo  tecnológico. 

A mentalização dos nossos objetivos é muito 
importante  e significa meio caminho andado.  A seguir, 
é importante pensar no caminho a ser percorrido. Por 
exemplo, como economizar, como pesquisar o produto, e 
fundamentalmente, pensar positivo, tipo "vou conseguir, é 
só uma questão de tempo".  

Pense nisso,  bons sonhos e boas realizações.

Ao sabor das ondas
O que é opinião pública? Até que ponto você deve 

seguir o pensamento geral? Você existe, você pensa, logo 
você deve ter  sua opinião própria.  Quando você lê uma 
matéria jornalística, por exemplo, deve fazer um filtro da 
informação. Tipo, “porque aquele jornal escreveu aquilo, 
qual o objetivo  final, o que eles querem que eu pense”. Não 
tenha dúvida, existe uma luta tremenda para influenciar 
as opiniões das pessoas.  Com o advento da Internet,  as 
pessoas passaram a ter um acesso muito diversificado de 
informações que interessam verdadeiramente.  A TV e seus 
jornais tiveram uma queda muito grande de audiência. Os 
telejornais  por exemplo já não fazem mais a cabeça das 
pessoas como antigamente.  Vivemos novos tempos e é 
importante saber se inserir neste contexto. Refletir é preciso.

Polícia nas ruas
Aumentou  o número de Policiais 

Militares nas ruas do Guará neste 
fim de ano. Mas isto tem um motivo 
muito forte. Aumentou  a circulação 
de dinheiro e as compras de fim de ano 
são um chamariz  muito importante 
para os marginais que estão a espreita. 
Portanto, faça a sua parte. Não ande 
com dinheiro. Fique sempre alerta aos 
movimentos a sua volta. Todo cuidado 

é importante nessas horas. Anote um 
telefone importante: 3910-1616. Este 
é o telefone do 4º Batalhão da PM do 
Guará. Em caso de emergência ligue 
imediatamente pois este telefone é o 
do Serviço de Rádio, que tem contato 
imediato com as viaturas e quanto 
mais rápido você ligar maiores serão as 
possibilidades da polícia localizar, pegar 
o marginal e recuperar seus bens.
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No último carnaval o 
Grêmio Recreativo 
Escolar de Samba Im-

pério do Guará foi campeã do 
grupo de acesso com o tema “A 
Maravilhosa e Delirante Via-
gem ao Encantado Mundo das 
Ilusões”, com aproximadamen-
te 550 componentes.

Segundo o presidente Má-
rio Santos, este ano o Grêmio 
Recreativo Escolar de Samba 
Império do Guará vem com o 
samba enredo “Eu sou o sam-
ba, sou sim daqui e de lá che-
guei e vim pra ficar", que fala 
da origem do samba de raiz, 
começando na África com o 
semba, que é um dos estilos 
musicais angolanos mais popu-
lares. Mário conta que após a 
vinda dos negros para o Brasil 
a palavra "semba" ganhou sota-
que português e denominou-se 
“samba”, daí as denominações 
de vários tipos do ritmo. Ele 
explica que no auge do surgi-
mento do Morro da Providên-
cia no Rio de Janeiro surgiu  o 
samba colonial, onde apareceu 

tia Ciata e Donga com a gra-
vação de “Pelo Telefone”, con-
siderado o primeiro samba a 
ser gravado no Brasil. Com a 
mistura de alguns ritmos surge 
o samba funk, samba reggae e 
samba com batidas eletrônicas, 
e também o samba espacial, 
um ritmo que contagia o mun-
do inteiro ultrapassando a bar-
reira do som e levando ao luar 
o samba.

Para o carnaval de 2015 o 
presidente Mário conta que a 
sede está concentrada na an-
tiga Casa da Cultura, próximo 
à Feira do Guará, ao lado do 
Pontão do Cave. Segundo ele, 
os ensaios ainda não começa-
ram, mas as fantasias estão a 
todo vapor, pois será a estréia 
no grupo especial. "Para con-
feccionar as fantasias temos 
um grupo muito forte, liderado 
pelo Evandro Silva, que faz par-
te da equipe do carnavalesco 
Fábio Santos, vindo do Rio de 
Janeiro" conta.

A Escolar de Samba Impé-
rio do Guará recebeu verba do 

GDF,  para preparar o desfile 
e os ensaios. A determinação 
prevista em lei, segundo a Cul-
tura, é de que os repasses sejam 
feitos em três parcelas, sendo 
duas antes do carnaval e uma 
após os desfiles, para prestação 
de contas.

O presidente Mário con-
vida a toda comunidade para 

participar do desfile, mesmo 
que seja torcendo pela esco-
la. "Todos que amam carnaval 
e adoram se divertir podem 
participar, principalmente a 
comunidade guaraense, e de 
qualquer outra cidade satélite. 
Não cobramos pelas fantasias, 
todas são gratuitas", explica o 
presidente. 

Eu sou o samba, sou 
sim daqui e de lá 
cheguei e vim pra ficar
Compositores:  
Mario Santos e Dilson Marimba
 
Samba é raiz, é liberdade
Tem lamento e verdade
Faz vibrar as notas do meu coração
Chora o cavaquinho, de saudade
E no meu peito invade
O pulsar da marcação
Pelo telefone, jurei pelo sinhô
Que sempre lhe terei amor
Jamais será cinza novamente
Enquanto for dolente
Vou vencer a minha dor
 
Vem abre a roda, desce a colina
Oh! Jardineira, obra divina 
“Ô abre alas que eu quero passar”
Fiz uma marchinha pra te conquistar
 
Faço de ti, meu enredo
E vou versando um partido
Mesmo na dificuldade
 É você, o meu abrigo
Com meu sentimento, exalto a canção
Em todo estilo, sambar é meu dom!
Um dia tocou as estrelas
Formoso da cabeça aos pés
E no carnaval, digo mais uma vez
“Agradeço a deus por que lhe fez”
 
Chegou a escola de bambas
A força do samba, o nosso Guará!
Comunidade guerreira vai provar
Que o meu império veio pra ficar
 
Meu samba...

Escola de Samba do Guará  
se prepara para Carnaval
TEXTO LÍGIA MOURA

O presidente da Império do Guará, Mário Santos,  
e a Rainha de Bateria, Lilian Ferrer
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Agora a moda é ser candidato a 
administrador. Dá até pena ver essa 
turma se matando para conseguir de 
mão beijada o que não conseguiram 
nas eleições,  porque não foram 
reconhecidos como representantes 
da população.

Trabalhar nem pensar. Querem 
apenas uma boquinha nas tetas da 
viúva e, para se ter uma ideia, dá 
uma sacada nas regras boladas por 
essa turma sem noção para essa  
eleição: ter curso superior completo 
(Coisa que não é exigida nem em 
eleição para presidente, governador, 
senador, deputado...), morar no 
Guará há mais de dez anos (até o Zé 
das Couves já vive há mais tempo 
por aqui), ficha limpa... e outras 
baboseiras mais.

Vendo esse festival de idiotices 
saída da cabeça dessa turma, o velho 
Caixa, agora conhecido como Don 
Juan do Cerrado, resolveu se auto 
lançar numa chapa única, ou seja, ele 
e mais ninguém.

Diz o cabra que ele conhece as 

mazelas do Guará, porque, depois 
de quatro anos de descalabros pra 
ninguém botar defeito, ninguém 
melhor do que o  Caixa Preta para 
pôr ordem na “bagaça” e impor 
moral na coisa.

Apesar de formado na 
universidade da vida é um cidadão 
com formação moral acima da média 
- basta ver que nem orelhão ele sabe 
usar como muitos vagabundo  dessa 
cidade usam com maestria e se 
acham acima de qualquer suspeita. 
Querem enganar a quem? O velho 
Caixa é da geração “aroeira”,o famoso 
pau de dar em doido.

Não faz parte de facção política. 
Segundo ele, quem faz parte de 
facção é bandido e não político, no 
que acho ele coberto de razão.

Segundo o Caixa,  para ser 
administrador do Guará basta ser 
um cidadão de bem que queira 
realmente trabalhar pela cidade e 
não puxa-saco de político ou gente 
metida na política e sem expressão, 
derrotada nas últimas eleições.

CULTURA

JOSÉ GURGELumas e outras

legrug.gurgel@gmail.com

Minha “boquinha”, minha vida

Paul, sambista?
Acho que dessa vez o Caixa Preta se 

superou tentando cantar Let it Be com 
aquele sotaque estranho deve ter feito 
John Lennon querer ressuscitar, dando 
uns dez pulos do túmulo.

Reclamava em não ter tido a 
oportunidade de trazer a nobre figura 
para curtir um pouco do Guará, com 
uma tradicional visita ao “Porcão” 

para conhecer o “Galak”, um profundo 
conhecedor de música e fã de 
carteirinha de Pablo, Banda Calipso, 
Naldo... e diz que considera o velho 
“MacCa” um sambista de primeira.

Depois dessa procurei 
desesperadamente um ônibus para me 
atirar embaixo, mas não consegui pois o 
pessoal estava em greve mais uma vez.

Um acidente de carro há quatro ano, 
no trevo de Correntina, na Bahia, 
vitimou o marido e os quatro filhos 

de Vânia Carvalho. Ela, a única sobrevivente, 
ainda carrega sequelas do acidente. Em seu li-
vro Pérolas no Asfalto, a professora guaraense 
conta a história de sua família antes e depois do 
acidente. “Espero, através do livro levar lenitivo 
aos corações dos que passam por provações se-
melhantes à minha, e dizer-lhes na simplicida-
de das palavras, onde tenho encontrado forças, 
para tornar pública um história real de amor, 
vida e superação" desabafa a escritora. O livro 
será lançado no dia 15 de novembro, às 19h, no 
Sindicato dos Professores, no SIG Q 6. 

Escritoras guaraenses 
lançam novos livros
Onã Silva relança o seu infantil “A 
Quadradinha de Gude” e Vânia Carvalho 
publica seu relato pessoal “Pérolas no Asfalto”

A escritora 
guaraense 
Onã Silva 

lança a segunda 
edição do livro A 
Quadradinha de 
Gude, com texto 
revisado, novas 
ilustrações e ati-
vidades didáticas 
relacionadas à 
história. “O livro 
utiliza a lingua-
gem infantojuve-
nil para apresentar na história A Quadradinha 
de Gude  alguns assuntos de grande impor-
tância da atualidade: uso de drogas, bullying 
e situações de violência no contexto escolar” 
explica Onã.  O slogan do livro é “informação, 
diversão e arte contra as drogas e toda forma 
de violência”.

O livro foi lançado na última sexta (12) no 
Sebinho da 406 Norte. O livro estará nas livra-
rias já na próxima semana. 
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ACESSE O QR CODE 
E CONHEÇA MAIS

Tenho 57m²e 
um endereço
privilegiado


