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RESTAURANTES
NO LIMITE
Um dos segmentos mais afetados pela pandemia do coronavírus é o da gastronomia, por causa da aglomeração e dificuldade do uso da máscara. Fechada há mais de 70 dias, maioria de bares e restaurantes está no limite da sobrevivência.

Grande parte pode desaparecer, principalmente os de maior
porte, se a atividade não for liberada ainda em junho. Guará
corre o risco de perder suas casas mais tradicionais. Delivery
não está sendo suficiente para mantê-los.

PÁGINAS 4 E 5

Guará se mantém em
10 mortes, mas dobra
quantidade de infectados
A quantidade de mortes por Covid-19 não se alterou em duas semanas, mas o número de infectados dobrou, em parte por causa
da passagem do drive thru da testagem pela cidade na semana
passada. OAB distribuiu mil máscaras para advogadas e seus
dependentes no Guará.

PÁGINA 6

Liberados cultos e missas
Depois dos shoppings, dos parque e parte das atividades
comerciais, as igrejas e templos foram autorizados a reabrir
suas portas no Distrito Federal, mas sob condições. Os encontros
podem acontecer em locais com capacidade para mais de 200
pessoas e somente para idade entre 12 e 60 anos, mantendo-se a
distância de no mínimo 1,5 metro entre os fiéis.

PÁGINA 8

Parques reabertos
Fechado há mais de 60 dias como medida preventiva contra a
proliferação da Covid-19, Parque do Guará reabriu na quartafeira, sob cuidados especiais (Página 7).
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Comércio de
lotes de cooperativas

Privilégio à Sara?

Está correndo solto a compra e venda
de lotes entregues às cooperativas
habitacionais na Expansão do Guará – QES
48 a 58 –, na área conhecida como “cidade
do Servidor”.
O governo Rollemberg entregou 805
lotes às cooperativas habitacionais, com
valores subsidiados (cerca de 30% do
praticado pela Terracap na mesma área),
para atender aos inquilinos com renda
familiar de até 10 salários mínimos. Cada
cooperativa teve direito a 25 lotes, mas
alguns líderes comunitários controlam
até quatro cooperativas, o que dá a eles o
direito sobre até 60 lotes.
Sem controle da Codhab, esses “donos”
de cooperativas e corretores oferecem lotes
sem se preocupar com riscos de serem
denunciados. Os próprios negociadores
garantem aos compradores que a Codhab
não quer saber para quem vai o lote, desde
que o candidato atenda às exigências de
renda familiar.
Numa rápida volta na parte das
cooperativas percebe-se várias casas
em oferta, o que se conclui que foram
construídas por investidores exatamente
para serem vendidas depois.
Enquanto isso, milhares de inquilinos
que realmente precisam de uma moradia
não são contemplados.

Desocupação do
kartódromo
Vence no próximo domingo, 11 de junho,
o prazo dado pela Administração Regional
do Guará para a desocupação completa do
kartódromo Ayrton Senna, no Cave.
O espaço estava sendo ocupado por
alguns mecânicos e pilotos, que resistiam
à ordem de desocupação, que foi iniciada
em novembro do ano passada com a saída
do Guará Motor Clube, concessionário do
kartódromo.
O governo quer desocupar logo
o kartódromo para a conclusão da
privatização daquela parte do Cave. O edital
deve ser lançado nos próximos meses.

O movimento O Guará Merece Respeito, formado
por críticos da ingerência do deputado distrital Rodrigo Delmasso na Administração Regional do Guará,
tem usado as redes sociais para denunciar um possível privilégio na concessão de alvará para o funcionamento de um drive in para os cultos da igreja Sara
Nossa Terra, no Setor de Oficinas Sul, no antigo estacionamento do estádio Pelezão, ao lado do Carrefour
Sul.
Segundo a denúncia, em apenas um dia, 22 de
maio, o pedido foi protocolado e, depois de passar por
alguns departamentos, foi concedido no mesmo dia,
agilidade que, segundo os críticos, não é demonstrado

em outros encaminhamentos.
De acordo com o advogado Leonardo Rangel, membro do movimento Guará Merece Respeito, teria sido
um claro privilégio à igreja, onde militam Delmasso e
a administradora regional Luciane Quintana.
“A população guaraense, no entanto, é quem devia ter prioridade. Afinal, a Administração deveria
trabalhar em prol da população da cidade e não das
denominações religiosas, a quem tem servido de puxadinho. Por lá, membros da igreja no DF e de outros
estados tem dividido o comando do órgão há alguns
anos”, diz a nota do movimento. Rangel promete levar
o caso ao conhecimento do Ministério Público.

“Infelizmente, o sr. Leonardo Rangel demonstra
sua face intolerante. Me persegue por ser evangélico e tem claros interesse políticos. Lamentável um
advogado tentar construir sua carreira política de
forma destrutiva, perseguindo pessoas e com base
na intolerância. Sua atitude rasga o código de ética
da sua profissão, que prevê o respeito à diversidade
como princípio”, escreveu o deputado distrital Ro-

drigo Delmasso.
“Fui procurado pelo sr. Leonardo Rangel para intermediar uma renovação de ocupação de área pública de um cliente dele, ocupação que já inclusive
tinha sido considerada ilegal por ocupar uma área
três vezes superior à permitida para um quiosque.
Como não aceitei defender a ilegalidade, ele voltou-se contra mim”, completa Delmasso.

Resposta de Delmasso

Resposta da Administração
Em nota, a Administração Regional do Guará garante que “pauta a prestação de serviços para a população sob os princípios basilares de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência constantes no artigo 37 da Constituição Federal
que regem a administração pública. E que as solicitações apresentadas pelos cidadãos são atendidas
de acordo com as suas especificações sem distinção
de credo, raça, cor ou religião, com a urgência que
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os casos requeiram.
Em relação ao caso específico sobre o “Culto
Drive-in" da Igreja Sara Nossa Terra, foi observado
o Decreto 40.659 de 24 de abril 2020 que altera o
Decreto 40583 de 1º de abril de 2020.
A administração reforça que o atendimento à
autorização em questão seguiu o rito legal observando-se o cumprimento das medidas sanitárias
determinadas neste momento de pandemia”.

Saraiva exonerado do Detran
O guaraense Francisco Saraiva Neto, conhecido como Saraiva, foi exonerado do
cargo de Diretor de Operações do Detran, sem sequer ter sido avisado. Ficou sabendo
pelo Diário Oficial do DF. Servidor de carreira - foi diretor geral do Detran por duas
vezes - Saraiva estava no cargo desde o início do governo Ibaneis.
No mesmo dia também foi exonerado o diretor-geral adjunto Walmir Lemos,
delegado da Polícia Federal que já foi secretário de Segurança Pública do DF no
governo Arruda. Walmir, que também já foi diretor Jurídico da Administração do
Guará, chegou a assumir a direção do Detran de agosto do ano passado a março deste
ano, por causa do afastamento de Alírio Neto por problemas de saúde.

Circulação

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

contato@jornaldoguara.com
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PM resgata cachorrinha
furtada no Guará

Mais um quiosque
Um trailer, que acaba se transformando
em quiosque porque foi fixado no chão, foi
instalado em frente ao Centro de Ensino 10,
entre as QEs 44 e 46 do Guará II.
Além de oferecer risco aos pedestres
e motoristas, porque está instalado entre
duas pistas, o trailer tem a clara intenção de
aproveitar o fluxo de alunos da escola para
vender lanche, nem sempre saudáveis.
A direção da escola já denunciou
a instalação irregular do quiosque à
Administração do Guará, que, entretanto,
depende da ação do DF Legal.
Ou seja, como a maioria dos quiosques
que tem surgido no Guará nos últimos
meses, tende a ficar por isso mesmo.

A Polícia Militar resgatou nesta quartafeira, 3 de junho, uma cadelinha da raça Shihthzu, que tinha sido levada no dia anterior
na QE 40. O dono da cadelinha postou uma
mensagem com foto dela nas redes sociais
da cidade e recebeu a informação de que
uma cachorrinha semelhante estava num
apartamento do Guará. Assim que chegou
no corredor, Mary Jane, nome dela, começou
a latir ao reconhecedor o dono pelo cheiro.
A dona do apartamento foi conduzida à 4ª
Delegacia de Polícia para ser indiciada pelo
furto ou recepção do animal.

Teste Covid
deixa Guará
Depois de uma semana oferecendo
testagem gratuita paraa Covid-19, a
estrutura móvel da Secretaria de Saúde foi
transferida para ajudar na campanha em
Samambaia, onde está o segundo maior foco
de contaminação no DF, atrás apenas de
Ceilândia.
Os moradores do Guará continuam
dispondo do posto do ParkShopping para
testagem, mas é necessário agendar.

O programa
GDF Presente
de volta ao Guará
Equipes do programa GDF Presente, do
Polo II, esteve durante a semana na cidade,
fazendo recuperação de asfalto, poda e
corte de árvores e de áreas verdes.
A operação atendeu às demandas da
população, encaminhadas através da
Ouvidoria (162) da Administração do
Guará.
O Polo Central, que atende às regiões de
Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo,
Estrutural e Águas Claras, é coordenado
pela ex-administradora regional do Guará,
Vânia Gurgel.

Polícia procura ladrões
de autopeças na QE 40
A polícia está à procura de dois ladrões
que entraram numa loja de equipamentos
e acessórios automotivos na QE 40, no dia
16 de maio, entre 4h e 6h da manhã. Nas
imagens que estão sendo divulgadas pela 4ª
DP, os dois arrombaram a porta e levaram
uma bicicleta, um macaco hidráulico, uma
parafusadeira, duas caixas de ferramentas,
duas baterias automotivas, um par de
autofalantes e lâmpadas automotivas.
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É AGORA OU NUNCA!
Se retorno demorar, cidade vai perder
seus principais bares e restaurantes
N
N
a esteira da crise causada pela pandemia
do coronavírus, um
dos setores mais impactados
é o de bares e restaurantes.
Mesmo com a retomada gradual autorizada pelo governo
das atividades econômicas no
Distrito Federal, o segmento
continua sem perspectivas de
reabertura, por causa do risco
de aglomeração. Alguns continuam sobrevivendo do delivery, mesmo assim com retorno insuficiente para cobrir os
custos sem necessidade de demissão de funcionários. O estrago é grande e vai piorar se
o atendimento presencial não
for autorizado ainda em junho.
Levantamento do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares de Brasília (Sindhobar-DF) indica que cerca
de 400 estabelecimentos de
médio e grande porte fecharam as portas definitivamente
no Distrito Federal até a primeira semana de junho, com
demissão de mais de 10 mil

funcionários. E a curva pode
subir em até 100 fechamentos
por semana, se providências
urgentes não forem tomadas
para o reinício das atividades.
o Guará, a situação é o
espelho do restante do
DF. Os principais bares
e restaurantes da cidade estão
no limite da sobrevivência e
não aguentam esperar soluções por muito mais tempo.
Mesmo as soluções paliativas oferecidas pelo governo,
como a suspensão temporário
do contrato de funcionário e
linhas de crédito não estão resolvendo o problema. A Medida Provisória 936, que permite a suspensão do contrato de
trabalho por até 60 dias caduca no próximo dia 9 de junho
e a reativação ainda depende
de votação no Congresso. As
linhas de crédito disponibilizadas estão sendo dificultadas
pelos agentes bancárias por
falta de garantias dos tomadores. O empréstimo com juros
especiais anunciado pelo go-

Jura está preocupada com situação do Morggana`s, do Guará
Shopping, que pode fechar se não for reaberto até o final de
junho

vernador Ibaneis teve pouco
mais de 200 tomadores até
agora, por causa das exigências de contrapartida. “Tem
empresário que está oferecendo imóvel como garantia e
mesmo assim o banco, no caso
o BRB, não está liberando”,
reclama Jael Antonio da Silva,
presidente do Sindhobar-DF.
A solução, portanto, é reabrir, mas a decisão esbarra no
ônus político do governante,
que arrisca receber a culpa da
decisão caso ocorra aumento de casos de contaminação.
Jael conta que tem se reunido
com o Gabinete de Crise do
GDF para buscar a reabertura
o mais urgente possível, claro,
dentro das limitações sanitárias recomendadas. “Propusemos reabrir os bares e restaurantes no próximo dia 10 de
junho, para aproveitar o movimento do Dia dos Namorados,
mas não obtivemos resposta
ainda. Se não houver solução
até o final de junho, todo o
Distrito Federal vai perder
a maioria absoluta dos seus
bons restaurantes e bares”,
prevê. O representante da categoria garante que o segmento alimentício não quer forçar
a reabertura sem os cuidados
necessários, mas dentro de
todos os protocolos de segurança sanitária. “Se tomarmos
as medidas recomendadas, ir
a um bar ou restaurante terá
menos riscos do que ir aos supermercados, que estão todos
cheios. Não podemos mais
aguardar, é agora ou o segmento vai morrer”.
Jael afirma que, embora
alguns estabelecimentos ainda funcionem com delivery, a

Alberto depende da liberação de um empréstimo bancário
para manter o Peixe na Rede da QE 30. Se não conseguir, vai
fechar

Para Rogério Monteiro, o delivery não é suficiente para
manter um bar e restaurante do tamanha do Traíra
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Jael Antonio, presidente do Sindhobar-DF, prevê a falência da
maioria dos tradicionais bares e restaurantes do DF

alternativa é financeiramente
viável para apenas uma parcela dos negócios. “O delivery só
é rentável para o comerciante
que tem sua operação pensada exclusivamente para o online. Além disso, as plataformas
de delivery cobram entre 23%
a 27% da receita. O que sobra
paga apenas o insumo, ou seja,
o dono do negócio vende para
pagar dívida”, completa.

SITUAÇÃO
DRAMÁTICA NO GUARÁ

Se não for encontrada
uma solução ainda em junho,
a população guaraense corre
o risco de perder tradicio-

Mané paga aluguel de três lojas na QE 17 e mesmo
com 29 anos no local diz que está no limite
27% é a taxa do Ifood. Se não
puder abrir até o final de junho, fecho a casa em definitivo”, afirma o proprietário
Júlio Neves, que teve outra
pizzaria com o mesmo nome
no Guará Shopping da QE 30,
no Guará II por mais de 15
anos. Júlio conta que conseguiu renegociar o aluguel da
loja com desconto de 40%
durante a pandemia, mas,
segundo ele, não é suficiente. “Os encargos são muitos.
Tenho 18 empregados e só
quatro estão no programa de
suspensão temporária do governo. Continuo com 14, mas
não dá mais”, diz ele, que lembra que a faixa da clientela da

pizzaria e de restaurantes a la
carte é acima de 60 anos, exatamente a que mais tem restrições das recomendações
sanitárias. “Mesmo reabrindo, vou ter que reduzir a minha capacidade atual de 102
lugares para a metade, e mesmo assim para casais, porque
as comemorações e reuniões
familiares e de trabalho não
vão poder acontecer por um
tempo”, completa.
Considerado um dos ícones dos bares do Guará e do
Distrito Federal, por causa
da forma de preparo do peixe que dá nome ao bar e restaurante, o Chalé da Traíra
também corre risco de fechar,
embora o imóvel seja próprio e pague apenas pela
taxa de ocupação. De acordo
com os sócios Francisca Roque e Rogério Monteiro, não
dá para segurar a situação
por mais de um mês. “Tínhamos 40 funcionários antes
da pandemia, mas tivemos
que demitir ou colocar de
licença cerca de 80% deles.
O delivery quase não cobre
os custos e nem sabemos se
vale a pena continuar”, lamenta Rogério. “O que nos
mantém por enquanto é o
delivery do restaurante Cidade Livre, no Núcleo BanJúlio Neves abriu o Dom Mano no final do ano passado e
quatro meses veio a pandemia. Ela garante que não consegue deirante, e o da Boutique da
Pizza, na QE 44”, completa
manter o negócio fechado por mais um mês
Francisca.

nais pontos de encontro e
de gastronomia, como Chalé
da Traía, Bar do Mané, Peixe
na Rede, Morggana´s, Dom
Mano, entre outros bem frequentados. A situação é pior
para quem paga aluguel pelo
imóvel ocupado, como é o
caso da recém inaugurada Pizzaria Dom Mano, na QI 7 do
Guará I, que abriu as portas
em novembro do ano passado e ficou apenas quatro meses aberta, tempo que não foi
suficiente para formar uma
clientela fiel para sustentar
o serviço de encomenda. “O
nosso faturamento caiu mais
de 60% e o que estamos conseguindo vender no delivery,

Considerado o bar mais
tradicional do Guará, com 29
anos de funcionamento, o Bar
do Mané, na QE 17 é outro
que não sabe se sobrevive à
pandemia. “Pago aluguel de
três lojas e optei por não demitir os 12 funcionários, mas
a situação está ficando insustentável. Estamos faturando
apenas 20% com o delivery,
mas parte vai para o Ifood. O
pior é que fiz um alto investimento na cozinha, que passa
a ser a melhor do Guará. A
intenção inclusive era reabrir
com serviço de rodízio, mas
está ficando difícil se demorar muito a reabrir”, afirma
Manoel dos Santos Freire, o
Mané das Codornas.
“Não consigo mais continuar com o restaurante se o
governo não permitir a reabertura até o final de junho.
Somente o delivery não paga
nossas despesas. Este mês
não tenho mais dinheiro para
a folha de pagamento, que
tem 15 funcionários, porque
optei por não demitir nenhum”, afirma Juraci Ferreira
da Silva, a Jura, proprietário
do Moggana´s, um dos self
services mais procurados do
Guará, muito conhecido também pelos caldos durante a
noite. “São 23 anos de funcionamento que podem ser
perdidos em pouco tempo”,
lamenta.
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Guará estabiliza em 10 mortes
Entretanto, em duas semanas,
a cidade dobrou quantidade de
contaminados, em parte por
conta do Drive Thru que ficou
aqui uma semana

M

esmo com o aumento de casos confirmados de Covid-19, Guará continuou nas mesmas 10 mortes da
semana passada. Entretanto, a quantidade
de contaminados dobrou, de 270 para 552
casos confirmados em apenas uma semana,
números inchados pela passagem da testagem volante, que esteve na cidade durante
a semana. Guará chegou a ficar durante algumas semanas entre as três regiões com
maior quantidade de mortes por Covid-19,
mas está em quinto lugar, atrás de Ceilândia,
com 1.666 casos e 41 mortes, Samambaia,
com 892 casos e 25 mortes, e Recanto das
Emas, com 305 casos e 12 mortes, mas continua empatado com Águas Claras, que tem
589 casos e 10 mortes.
Até esta sexta-feira, 5 de junho, o Distrito
Federal registou 14.208 casos de contaminação por Covid-19, mas 7.336 se recuperaram. O número de mortes chegou a 186. Se
somados os residentes de outras unidades
da Federação que foram internados e morreram no DF, a mortes chegam a 202.

DF registra 34 mil
casos de dengue
Mesmo com todo o esforço
dos agentes de Vigilância Ambiental e de outros órgãos do
governo do DF que participam
dos trabalhos diariamente, a
população não tem contribuído para o combate à dengue.
Até a Semana Epidemiológica
21 (dados que compreendem
o período de 29/12/2019 a
23/05/2020), 34.456 casos
da doença foram registrados.
Comparando com o mesmo período do ano passado,
quando os registros apontavam 23.890 casos prováveis,
o aumento foi de 44,2%.
Já o número de mortes
por dengue caiu comparando com 2019. Esse ano foram

registradas 25 mortes, sete a
menos até a mesma semana
epidemiológica ano passado. A regiões com registro,
em 2020, foram: Gama (5),
Ceilândia (3), Sobradinho I
(3), Guará (2), Planaltina (2),
Santa Maria, Riacho Fundo
II, Fercal, Sobradinho II, Samambaia, Taguatinga, Vicente
Pires, Lago Sul, Paranoá e Recanto das Emas registraram
um óbito, cada.
O informativo traz ainda
41 casos de dengue grave e
548 casos de dengue com sinais de alarme, que podem
evoluir para a forma grave. O
tipo de vírus que circula na
população em maior propor-

ção é do tipo DenV-1.
O subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Hage,
alerta que é preciso lembrar
que a Dengue pode matar e
a pessoa pode pegar mais de
uma vez, pois há quatro tipos
de vírus. “A Dengue continua
sendo uma doença séria e grave, por isto o mais importante
é a população prevenir, evitando, por exemplo, jogar recipientes plásticos, entulhos
ao ar livre ou deixar vasos
de plantas com água parada,
calhas de telhado entupidas,
tanques de água descobertos
que acumulam água e favorecem a proliferação do mosquito”, ressaltou.
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Parques reabrem com reforço
na prevenção contra coronavírus
Secretaria de Esporte destacou três servidores por unidade, além de
200 voluntários de educação física, para orientar o público sobre as regras de funcionamento

A

s manhãs ensolaradas
na capital da República ajudou a reabertura dos 18 parques urbanos
do DF, inclindo o Parque do
Guará. Fechadas há mais de
60 dias como medida preventiva contra a proliferação da Covid-19, as unidades
amanheceram nesta quarta-feira, 3 de junho, com os
portões abertos, mas com
poucos visitantes. A ação
ocorre de acordo com o levantamento feito pela Casa
Civil para a abertura gradativa das atividades.
“Foi uma retomada muito
tranquila”, avalia a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão. “A população está
consciente, e muita gente
está chegando de máscara.
Quem chegava sem [a máscara), a gente orientava que
é importante o uso, para segurança de todos. Estamos
tomando todas as medidas
para que seja algo com o máximo de segurança possível.”
Segundo a secretária, o
governo distribuiu equipes

em todas os locais para reforçar as ações de prevenção e
orientação. Em cada parque,
há pelo menos três servidores apoiando as atividades,
além de 200 profissionais de
educação física, que ajudam
na orientação e abordagem
dos frequentadores.

CONSCIENTIZAÇÃO

“O atleta, a pessoa que
gosta do esporte, está consciente e sabe da importância
de que tudo dê certo, para
que possamos seguir com a
retomada da prática de esportes aqui no Distrito Federal”, ressalta a secretária.
O empresário Jessé Nepomuceno, proprietário de
uma academia em São Sebastião, fez questão de participar da ação do governo
nos parques. “Coloquei todos
os meus funcionários no Paranoá, Asa Sul e Asa Norte
para ajudar”, conta. “A gente
entende que o governo, nesse momento, precisa de nós
para esclarecer a população

de que a atividade física é
uma essencial para combater
esse vírus”.
Nepomuceno avalia que
a população tem necessidade de sair de casa para se
exercitar, tanto quanto de
ir “ao supermercado fazer
compras”. O empresário se
mostra focado, contudo, na
necessidade de se adaptar à
nova rotina. “Claro que nada
é como antes. Precisamos tomar algumas medidas de segurança”.

POPULAÇÃO APROVA

Moradores
aprovaram
a iniciativa de reabertura
dos parques. Ana Alice Mascarenhas, moradora da QE
32, disse preferir o espaço ao calçadão. “O calçadão
do Guará II está lotado, o
dia inteiro tem muita gente
caminhando, correndo, andando de bicicleta. É quase
impossível não esbarrar em
alguém. O Parque do Guará,
além de ser amplo, é pouco
frequentado, isso facilita o

afastamento. O único problema é não ter banheiros para
a população, em treinos de
longa duração e com grande
consumo de líquidos, isso é
importante”, desabafa.
O engenheiro Roberto Jurião é outro frequentador assíduo que pode retornar ao
parque. “O parque é um oásis
de tranquilidade no Guará.
Pena que a estrutura ainda
é muito precária, principalmente para quem vem aqui
para curtir a natureza com
a família. Mas, como as casas do Guará são pequenas,
é uma chance de andar com
tranquilidade ao ar livre.
Pena não podermos trazer
os cachorros”.

PECS PROIBIDOS

Não apenas no Parque do
Guará, mas em toda a cidade
o uso de Pontos de Encontro
Comunitários (os equipamentos amarelos de ginástica, destinado aos idosos, está
proibido. Já havia um entendimento de que todos os

equipamentos públicos destinados a práticas de musculação, alongamento ou ginástica não deveriam ser usados
para evitar a disseminação
do novo coronavírus. Porém,
agora, a proibição está em
decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), publicado em edição extra do Diário
Oficial do DF nesta sexta-feira (05 de junho).
A partir desta sexta, quem
usar os PECs poderá ser multado e ainda responder pelo
crime de infração de medida sanitária preventiva, que
trata o artigo 268, do Código
Penal. A pena prevista em lei
é de detenção, de um mês a
um ano, além de multa. Cabe
à Administração Regional do
Guará o bloqueio dos aparelhos da cidade.
O Decreto nº 4.853 visa
garantir que a população,
mesmo com a liberação de
parques e pistas de caminhada, siga as medidas de
combate à Covid-19, além de
preservar a manutenção da
saúde na capital.
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Máscaras e bilhetinhos de
apoio no Hospital do Guará
Pacientes assintomáticos e acompanhantes ganham
máscaras de tecido no HRGu, produzidas pelos próprios
servidores. Mensagens junto com as refeições são
entregues toda quarta-feira, para adultos e crianças

S

ervidores do Hospital Regional do Guará
(HRGu) começaram a doar máscaras de
tecido produzidas por eles a pacientes
assintomáticos internados e seus acompanhantes. A ideia começou depois de sentirem a necessidade de ofertar o produto para
os que não tinham condições de adquiri-lo,
como forma de diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19 na unidade.
A iniciativa partiu dos próprios servidores.
Depois da obrigatoriedade do uso da máscara
com a pandemia do novo coronavírus, e vendo a dificuldade de alguns pacientes em conseguirem o produto, um enfermeiro do HRGu
se dispôs a doar o tecido para fazer as máscaras. Depois, uma servidora se voluntariou
para confeccionar o produto em sua máquina
de costura.

MENSAGENS

Receber uma mensagem de carinho pode
fazer a diferença para uma pessoa em situação difícil. Pensando nisso, o Núcleo de Nutrição e Dietética do Hospital Regional do Guará
(HRGu) decidiu produzir cartões com mensa-

gens afetuosas para serem entregues com as
merendas dos pacientes internados na unidade.
A ação será realizada uma vez por semana, sempre no mesmo dia, segundo a chefe do
Núcleo de Nutrição do HRGu, Rosemary Caldas. “Sabemos que é uma atitude singela, mas
idealizada com o propósito de demonstrar o
carinho e dedicação da equipe da Nutrição
para os pacientes do hospital neste momento
da pandemia da Covid-19”, afirma.
Para Rosemary Caldas, o gesto de carinho
é uma forma de humanizar os atendimentos
e torná-los mais especiais. “Além disso, estimula a aceitação das refeições e torna aquele
momento do dia algo único e mais surpreendente”, ressalta.
Ao todo, dez modelos de cartões foram elaborados pela equipe para pacientes adultos e
pediátricos. A cada semana, os cerca de 50
internados no HRGu vão receber uma mensagem diferente, como “com carinho para alguém especial” ou simplesmente “para você”,
acompanhada da merenda oferecida nas tardes das quartas-feiras.

Atividade foi promovida pela subseção da cidade e tem
objetivo de conscientizar a população contra o crescimento
das infecções por Covid-19

OAB distribui mil
máscaras para
moradores do Guará
A
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
realizou, nesta quarta-feira, 3 de junho,
a distribuição de mil máscaras para moradores do Guará como forma de controlar a
disseminação do coronavírus na região administrativa. A ação foi organizada pela subseção
da Ordem na cidade, onde já há registro de
quase 500 casos da doença e 10 mortes.
A campanha intitulada "Guará protegido,
saúde para todos" teve como alvo não apenas

advogados, mas também seus dependentes e a
população em geral. A Caixa de Assistência da
OAB-DF e uma rede de drogarias apoiaram a
iniciativa.
“A ação teve por objetivo contribuir com
a conscientização dos moradores do Guará
quanto à prevenção contra o coronavírus. Fiquei surpresa e agradecida com a participação
e receptividade da comunidade”, explica Flávia
Marcele, presidente da subsecção do Guará.
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Missas e cultos liberados
em igrejas e templos do DF
Religiosos e fiéis se adaptam às recomendações do governo no primeiro dia de reabertura desses espaços

D

epois dos shoppings e
parte dos comércios,
agora são os parques
da cidade e as igrejas e templos do Distrito Federal que
reabrem suas portas a partir
desta quarta-feira, 3 de junho. O decreto autorizando a
abertura dos espaços religiosos foi publicado no último
sábado (30de maio).
Segundo o documento,
os cultos, missas e rituais
devem ser realizados desde
que os encontros aconteçam
em locais com capacidade
para mais de 200 pessoas e
somente para pessoas entre
12 e 60 anos, mantendo, claro, a distância de, no mínimo
1,5 metro entre os fiéis. Os
assentos também devem ser
demarcados e o uso de máscaras é obrigatório. Segundo
pesquisa recente realizada
pela empresa Idea Big Data,

divulgada pelo canal de notícias CNN, a maior preocupação dos brasileiros hoje,
em tempos de pandemia, é
cuidar da alma. Isso porque
32% declararam que ir aos
espaços sagrados é o que elas
mais querem fazer depois
que as medidas de isolamento social acabarem.
Foi o que fez, por exemplo,
a assistente social Maria de
Lourdes, logo quando soube
da reabertura desses lugares.
Ecumênica, ela admite que
vai visitar o maior número de
igrejas e templos possíveis.
“Foi a melhor coisa que o governo fez, acertou em cheio”,
elogia. “O que sustenta o espírito é a fé. Sem a fé a gente
não fica em pé, as pessoas estavam angustiadas por causa
do isolamento social, presas
num estado de solidão, mas
agora elas podem alimentar

suas almas”, disse, demonstrando felicidade.
Para Kildare Meira, chefe
da Unidade de Assuntos Religiosos do Governo do Distrito
Federal, a medida é uma vitória para o setor. De acordo
com ele, é um grande passo
para as pessoas não apenas
retomarem suas vidas espirituais, mas para, também, buscar ajuda para problemas que
se agravaram com a situação
de pânico e medo instaurada
nos últimos tempos, como a
depressão.

FISCALIZAÇÃO

Com a liberação da abertura dos templos e igrejas, o DF
Legal irá ajudar o GDF na fiscalização dos cumprimentos
dos protocolos determinados
pelo decreto, com ação mais
intensiva neste fim de sema-

Templos de todas as denominações religiosas podem reabrir,
desde que sigam os parâmetros estabelecidos pelo decreto
na. “Nesse primeiro momento a fiscalização será mais no
campo da orientação. Contamos com as colaborações dos
religiosos e da população”,
torce o secretário Gutemberg
Gomes.
Mesmo com a publicação

do decreto permitindo a reabertura dos espaços religiosos, alguns segmentos decidiram não abrir, optando por
esperar mais algum tempo. É
o caso da Comunhão Espírita
de Brasília, os Testemunhas
de Jeová e a Batista Central.
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IPTU e IPVA
parcelados
em até 12 vezes
Operação de débito é opção.
Futuramente, outros impostos
também poderão ser parcelados

A

Secretaria de Economia do Distrito Federal começou nesta
semana a receber o pagamento do IPTU e do IPVA
por cartão de crédito. Agora,
o contribuinte, pessoa física
ou jurídica, pode usar esse
recurso para fazer a quitação à vista ou em até 12 vezes.
São três empresas cadastradas para receber o pagamento nessa modalidade de
crédito: a Datalink, a Vamos
Parcelar e a Zapay.
“É uma forma de facilitar
o relacionamento entre o
Estado e o cidadão”, diz o secretário de Economia, André
Clemente. O Governo do Distrito Federal não terá custos
com a prestação desse serviço e receberá das empresas
o valor integral e à vista do
que for pago no cartão.
O parcelamento no cartão de crédito ou de débito
foi autorizado no Distrito
Federal com a publicação do
Decreto nº 39.972, de 22 de
julho de 2019. Para se tornarem aptas ao parcelamento,
as empresas de crédito passaram por um processo de
credenciamento na Secretaria de Economia.
Dívidas do IPTU, da TLP
e do IPVA, inscritas ou não
em dívida ativa, podem ser
pagas no cartão. O contribuinte, se preferir, ainda tem

a possibilidade de realizar o
parcelamento da forma tradicional, por boletos gerados diretamente no site da
Receita do DF. Futuramente,
outros impostos também
poderão ser parcelados.
A negociação para o pagamento das pendências
no cartão pode ser feita nos
sites das credenciadas. A
Receita do DF recomenda
que o contribuinte, antes de
realizar o pagamento, faça a
simulação da operação em
cada site, uma vez que podem ter taxas de juros diferentes.
O parcelamento pode
englobar um ou mais impostos, taxas, contribuições
ou outras receitas. Nesses
casos, deverão estar claros
para o usuário os custos totais da operação financeira,
os valores das parcelas e o
montante do débito para pagamento.
As instituições privadas
que realizam o serviço têm
até 48 horas para repassar,
integralmente, o valor dos
tributos aos cofres públicos.
Após esse prazo, a Secretaria de Economia recomenda
que o contribuinte acesse o
portal, consulte a quitação
do imposto na área restrita
(opção “Entrar”, no lado direito superior), verifique na
opção “Emissão de Guias” do
serviço on-line.
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Paulo Octávio aposta na
construção civil para
reativação da economia

Empresário e ex-vice governador garante que o setor deve gerar cerca de 10 mil
empregos no DF no segundo semestre

O

empresário Paulo Octávio, presidente do
Lide-DF (grupo de
Líderes Empresariais), ex-vice governador de Brasília,
ex-senador e por duas legislaturas e deputado federal, disse em entrevista, por
meio de videoconferência, à
Associação de Blogueiros do
Distrito Federal que, após a
pandemia, para reduzir os
impactos no setor produtivo, debilitado devido ao
Covid-19, a construção civil
deverá ser o grande carro-chefe para a recuperação da
economia e geração de em-

pregos.
Paulo Octávio afirmou
que Brasília continua sendo
uma das cidades que mais
cresce no Brasil. "Ela cresce
numa proporção de 1% ao
ano, em termos de população, e por crescer tanto, existe uma demanda, que é uma
demanda de habitações, casas e apartamentos na cidade." Segundo o empresário,
"a construção civil ficou um
pouco paralisada em termos
de alvarás de construção,
coisa que nesse governo
está se tentando agilizar, e o
quadro começa a mudar".

OFERTA DE EMPREGOS

Para o presidente do
Lide, 2020 vai ser muito
difícil para a economia.
Otimista, o empresário
destacou que "o setor de
construção pretende gerar, no segundo semestre,
cerca de 10 mil empregos
na construção civil". Destacou que no comércio as
dificuldades serão maiores. "O ano de 2020, infelizmente, que era o ano
que a economia estava
com indicadores positivos,
ao que parece, será um ano
perdido."
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GUARÁ VIVO
Os olhos alertas da cidadania
A nova equipe de policiais que veio há pouco tempo para
a 4ª DP trouxe uma importante experiência investigativa e
já está mostrando serviço. Em poucos dias já desmontou
vários grupos de traficantes que vinham atuando no Guará.
O povo ajuda a descobrir: A população tem um importante
papel neste trabalho, auxiliando no trabalho investigativo
fornecendo dados importantes para elucidar os fatos.
Qualquer informação pode ser passada para o fones 32076622 e 197.

Internet virou
ringue de luta política
Está difícil ver as redes sociais em paz. Os militantes dos
dois lados brigam o tempo todo. É uma luta sem fim em que
todos brigam e ninguém tem razão. Está difícil aguentar esta
inútil briga de surdos onde a verdade é o menos importante.
Haja paciência!
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Mande orquídeas
para quem você ama
Maria Quer Orquídeas,
empresa nascida no Guará,
aposta nas relações afetivas
durante o isolamento

R

eceber flores é sempre bom, principalmente se foram orquídeas.
Em tempo de isolamento social, é
ainda mais importante cultivar as relações pessoais, ainda que à distância. Pensando nisso nasceu a empresa guaraense
Maria Quer Orquídeas. Com a proposta
de estreitar laços afetivos através da entrega de orquídeas.
Os arranjos são feitos pela empresa
e entregues em todo o Distrito Federal
quando o cliente preferir, sem cobrança
de frete.
Segundo o idealizador, o jornalista
Rafael Souza, "orquídeas são as flores
que melhor representam as relações humanas. Orquídeas combinam com dife-

rentes pessoas e ocasiões. E melhor ainda, combinam com todos os ambientes,
onde reinarão majestosas”
Os pedidos podem ser feitos pelo site
www.mariaquerorquídeas.com.br, todas
as flores vão em vasos de vidro, já plantadas e floridas, e acompanham um cartão
escrito pelo cliente na hora da compra.

Jantar romântico e italiano
para levar no Dia dos Namorados

CURTA AS RÁPIDAS

- SECRETÁRIO CAJAZEIRAS NO PROGRAMA GUARÁ VIVO Severino Cajazeiras vai contar a história de sua atividade na
Secretaria de Atendimento a Comunidade.

- DESTILANDO OS SENTIMENTOS EXTREMOS - Não importa
o que ele faça, basta falar o nome Bolsonaro, para despertar
manifestações apaixonadas de ódio ou paixão.

- MISSA AO VIVO – Responsabilidade grande de correr este
risco justamente com o público mais frágil que são os idosos

- SAUDADES DA RUA - Eramos felizes na rua e não
sabíamos. Dá saudade de até de um abraço e de um aperto de
mão.

A

cantina italiana Nonna Augusta
continua com seus menus surpreendentes, agora para o Dia
dos Namorados. O cliente escolhe uma
das opções e leva, em uma embalagem especial, para celebrar com quem
ama. O sistema de takeout fez muito
sucesso no Dia das Mães e incentivou
os chefs a pensarem em uma nova promoção.
A sugestão é um jantar romântico.
De entrada duas sopas, de ervilha e
tomate, acompanhadas de mini pães
italianos. Como prato principal, dois
raviolis de banana da terra e queijo da
canastra ao molho branco e pimenta
rosa e dois escalopes de filé mignon
ao molho de cogumelos frescos. Acompanhado de musseline de abóbora e
sementes torradas. Como sobremesa,
fondues de chocolate com morangos
e duas trufas de Amarula. O menu
completo para duas pessoas custa R$
159,90. E, se você quiser dar mais um
toque de elegância e romantismo ao
seu pedido, por mais R$ 49,90 você
leva uma garrafa do vinho francês
Cave de Ladac Rouge. Ou, se preferir
cerveja, por mais R$ 69,90 você leva
2 garrafas de 600 ml e 1 lata de 473
ml da @crulscervejaria, a cerveja mais
premiada do Centro-Oeste.

NONNA AUGUSTA
Reservas nos números
(61) 3554-1256 e
(61) 982757958
QI 27 Bloca A loja 18
Guará II

NESTE MOMENTO DIFÍCIL, PAGAR O IPTU
EM DIA PODE FAZER TODA A DIFERENÇA.
Mais do que nunca, é tempo de ação, de união e de solidariedade no Distrito
Federal. Ao pagar o IPTU em dia, você fortalece as ações de combate ao
coronavírus e ajuda a realizar os investimentos necessários em defesa da
vida e para uma recuperação econômica mais rápida.
Chegou a hora de pagar a 2ª parcela.
FINAL DA
INSCRIÇÃO

SEGUNDA
PARCELA

TERCEIRA
PARCELA

QUARTA
PARCELA

1e2

15/06

13/07

17/08

3e4

16/06

14/07

18/08

5e6

17/06

15/07

19/08

7e8

18/06

16/07

20/08

9, 0 e X

19/06

17/07

21/08

PREVINA-SE CONTRA O CORONAVÍRUS.

Mais informações, baixe o
App da Agência Brasília.

Lave as mãos
com frequência.

Use
álcool gel.

Use máscara,
Evite
é obrigatório. aglomerações.
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UMAS E OUTRAS
Nostálgico
Com esse longo e necessário confinamento ou isolamento social como
queiram, uma coisa estranha de repente passou a acontecer comigo. Sem
querer comecei a ficar com saudades de algumas coisas, me bateu uma
saudade maluca do Porcão, dos coices carinhosos do Galak, da gororoba da
Al-Qaeda e do meu amigo Caixa Preta com seus casos malucos que muito me
faziam rir.
Já fazem três longos meses sem Rua do Lazer, o tempo parece passar mais
devagar do que de costume, nem as bobagens de grupos de What’sApp me
interessam tanto, tomara que isso passe logo para tentar voltar ao normal.
Me lembrei até da época de eleições aqui no Guará, onde não se dá um
passo sem esbarrar em algum candidato querendo lhe abraçar, distribuir
santinhos e pronto para tirar uma foto para demostrar o falso amor que tem
pelo eleitor.
Nessa época também é comum andar na Feira do Guará e depara-se com
o candidato e a grande e fiel manada atrás, querendo garantir a boquinha, o
cabra não pode nem ir ao banheiro que a turma vai atrás, parece trio elétrico
na Bahia. Comem buchada, sarapatel, pastéis, tomam cafezinho, almoçam
por ali mesmo com toda a manada de cabos eleitorais e de puxas sacos de
plantão.
Passadas as eleições, se eleitos passam a sofrer de amnésia pós campanha,
se perguntarem sobre o Guará mudam de assunto ou perguntam o que é.
Parece até que a cidade tão cortejada foi misteriosamente riscada do mapa
das RA’s. Passa a ser a cidade proibida, pois foi isso que aconteceu com o atual
governador, após ser muito bem recebido por parte da população durante
o período eleitoral, entregou a cidade a um padrinho e deu uma banana pra
população, sem se preocupar com mais nada.
Hoje sofremos a falta de responsabilidade e desrespeito com o
contribuinte, que ha muito tempo espera reais melhorias para o Guará e com
a omissão do GDF, a coisa está de mal a pior.
Lembre-se governador, dor de barriga e vontade de cagar não dá só uma
vez, estamos prontos para lhe dar a merecida resposta por esse abandono.
Vamos dar um basta nessa falta de atenção.

Nada que se aproveite
Quando vejo as manifestações sem nexo que fazem coro aos que hoje
ocupam o poder, protegidos por esse bando de generais de pijamas, com fome
de poder e muita saudade da ditadura que querem nos empurrar, querendo
rasgar a Constituição mesmo com algumas falhas, trocando-a e implantando
um regulamento militar que segundo eles, talvez seja a única solução.
Nessa hora tenho vergonha até de ser brasileiro, que na verdade talvez
nem exista o que chamamos de Brasil, mas um amontoado de gente,
aglomerados no mesmo chão sem nenhuma visão do que seja realmente uma
nação, coisa que tristemente tenho que reconhecer que não somos, por mais
que nos esforcemos estamos muito longe de ser, pois surgimos de anos de
escravidão e até hoje ainda nos sentimos agindo como escravos, apesar de
libertos.
O pior é ter paciência em conviver com tanta gente sem noção, sem
conhecimento da nossa história recente, uma vergonha ver tanta alienação.
Temos hoje como castigo, um insano que sem projeto nenhum para o
país, desfila com uma horda de puxas sacos, fazendo aparições públicas e
não dizendo nada que se aproveite, como fez num vergonhoso vídeo de uma
reunião divulgado recentemente para mostrar o seu grau de insanidade,
amparado por outros que coadunam com esse perfil idiota, querendo dizer
que a culpa é do povo.
Segundo sua tosca visão, o povo é totalmente manipulável e, como gado,
pode ser levado a cometer todo e qualquer desatino, como a sua eleição que
até agora nada de proveitoso apresentou para alavancar o país.
Acreditando que o povo é apenas uma manada, continua com o velho
discurso, que tem a consistência de uma gelatina, sempre na base do prendo,
arrebento e mato, querendo fazer uma farta distribuição de armas com seus
eleitores, esquecendo que numa democracia existe uma Constituição que
deve ser respeitada e não será com frases de efeito que conseguirá que o povo
consciente aceite tal absurdo.
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PROFESSOR
KLECIUS
DISTRITAIS QUEREM GASTAR ...
E NÃO DEIXAM ...

Coitadinhos! ... Os deputados
distritais querem gastar dinheiro e
o povo não deixa. Depois não reclamem!... Tentaram criar uma faculdade; tentaram dar de presente aos ex-deputados e ex-comissionados um
plano de saúde VITALÍCIO; tentaram
construir um restaurante para os
deputados e servidores; E nada... assim não tem jeito dos nossos representantes trabalharem! Parece que
estão nadando em dinheiro... vamos
ficar de olho, senão, a qualquer momento, vão conseguir gastar o nosso
dinheiro à toa...

CLDF ESTÁ ACEITANDO
SUGESTÕES DE GASTOS

Os deputados distritais estão
aceitando idéias mirabolantes de
como gastar o nosso dinheiro! Mas
tem que ser idéias sem NOÇÃO! Favor encaminhar para esta coluna
que repassaremos aos nossos nobres deputados. Eles vão agradecer
e, ainda, vão dizer que a idéia foi deles.

PAGAMENTO DO
AUMENTO DA ÁGUA

Tudo indica que os deputados
distritais não querem mexer com a
CAESB e, muito menos com a desnecessária ADASA e vão ser desmoralizados com a “derrubada indireta”
do fim da tarifa mínima. Que tal,
então, uma sugestão: entregar para
a Caesb o dinheiro que, parece, estar sobrando no orçamento e pedir,
humildemente, que não cobre a tal
inventada “tarifa fixa” nas contas
de água e esgoto dos pobres consumidores! É péssima sugestão, mas
vale!!! Estamos aguardando outras
sugestões...

DEPUTADO PROTEGE CEILÂNDIA

Nossos parabéns ao deputado
Chico Vigilante pela luta por Ceilândia, sua base eleitoral. Devido
ao grande aumento de infectados
pelo Coronavírus na cidade satélite
conseguiu que o secretário de saúde transferisse o gabinete da pasta
para Ceilândia para tentar diminuir
o crescimento do número de contaminados e melhorar o atendimento.
Chegou, inclusive, a solicitar que o
governador decrete lockdown na cidade. Se é para o bem da cidade, tem
que lutar! Aliás, o deputado alega que
a situação piorou depois da visita do
presidente Jair Bolsonaro à satélite.

AQUI A LUTA É CONTRA

Já aqui, com a maioria dos moradores (veja os grupos nos WhatsApp) lutando contra as PPP que tentam privatizar as áreas esportivas, o
que vemos: deputados (principalmente o que se diz “dono” da cidade)
lutando a favor das privatizações.
Com a privatização de nossas áreas
esportivas, os moradores terão que
pagar o valor determinado pelo concessionário. Imaginem os valores
que serão cobrados!!! Esquecem
que essas áreas esportivas são, antes de mais nada, SOCIAIS. Mas a comunidade vai continuar lutando!!!

A LEI É PARA TODOS

Os servidores do Detran-DF não
cumpriram com sua obrigação funcional nesta quinta-feira, dia 04
de junho. Todos sabemos que está
proibido entrar nas dependências
de órgãos públicos sem uso de máscara protetora, devido a pandemia
atual. Pois é... O Presidente do nosso
Brasil descumprindo o decreto governamental esteve nesta semana,
na sede do Detran-DF para renovação de sua carteira de habilitação. E
foi atendido sem o uso da máscara. E
mais ainda: aproveitou para uma visita ao Secretário de Segurança, que
também não usava o equipamento
protetor OBRIGATÓRIO. Só um lembrete: A LEI É PARA TODOS!!! E os
funcionários do Detran são servidores públicos concursados!

MELHORAS PARA
NOSSO GOVERNADOR

O governador do DF, Ibaneis Rocha, retornou nesta quarta-feira ao
hospital para uma revisão da cirurgia realizada na semana anterior.
Continua internado. Desejamos um
rápido restabelecimento de sua saúde!

E AS INVASÕES
DEPOIS DA PANDEMIA?

Estamos observando que várias
pessoas estão escrevendo sobre
como ficará a comunidade depois
da pandemia. Todos acham que o
mundo ficará mais humano. Torcemos que realmente isto aconteça!
Pensaremos mais no próximo e seremos bem melhores! E aí ficamos
pensando: se no Guará antes da
quarentena com pouca fiscalização,
as invasões já extrapolavam o aceitável, imaginem o que aconteceu durante o isolamento, sem nenhuma
fiscalização...

3 Quartos
APROVEITE

AS TAXAS

GUARÁ

1 suíte e 2 semissuítes
114 m2 | 2 vagas de garagem
Coberturas lineares
233 m² | Até 4 vagas de garagem
Apt ° garden
182 a 195 m² | 3 vagas de garagem

LAZER COMPLETO E SEGURANÇA
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA
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INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDAS

VISITE NOSSAS CENTRAIS DE VENDAS
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