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RODRIGO
DELMASSO
Mais
de R$ 3
milhões
em obras
no Guará
ainda em
2020
Emendas parlamentares vão ser
investidas em asfalto,
iluminação pública, calçadas.
vídeo monitoramento e reforma
de escolas
(Páginas 6 e 7).

1 a 7 de agosto de 2020

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Lobo Guará
valorizado

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a nova cédula de R$ 200, que terá
o lobo-guará, animal que dá o nome à nossa cidade, a ilustrar a nota. A previsão do
Banco Central é que a nova nota circule no País no final de agosto e que 450 milhões
de cédulas sejam impressas ainda este ano. A autoridade monetária ainda não
divulgou como será a nova cédula.

Câmeras
chegam
ao Guará

Em dezenove meses, o número de
equipamentos instalados aumentou
47%. Em janeiro de 2019, o Distrito
Federal contava com 584 câmeras.
Atualmente são 859 instaladas. Agora
é a vez de serem instaladas no Guará
(Página 8).

Sof Sul
será Park Sul
Em audiência pública remota da Câmara Legislativa do Distrito Federal os participantes
apoiaram a proposta que altera a denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de
Veículos (SGCV), do Setor de Múltiplas Atividades (SMAS) e do Setor de Oficinas Sul (SOFS)
para Superquadra Park Sul (SQPS). A superquadra deverá unificar os três setores do Guará
para efeitos de endereçamento (Página 5).
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Covid ataca guaraenses
Depois da morte do dono do quiosque da QE 34,
Valdécio Andrade, há 15 dias, a Covid-19 continua atacando
guaraenses mais conhecidos, mas desta vez sem fatalidade.
O administrador regional José Orlando está se recuperando
bem após mais de um mês de internação na UTI e o deputado
distrital Rodrigo Delmasso foi infectado pelo vírus, mas já está
curado, sem grandes consequências. Ele garante que foi curado
com coquetel de Cloroquina, Ivermectina e Azitromicina.
O casal de pastores da Igreja de Deus do Guará, bispo
Gerson Berbet e a pastora Regina (foto), também foi alvo da
Covid-19. Ele já recebeu alta, depois de ficar uma semana na
UTI, mas a pastora continua internada.

Parque Denner vai ser
melhorado

Administrações mais
esvaziadas

Localizado entre o Polo de Moda (QE 40) e o
condomínio Bernardo Sayão, o Parque Denner
vai receber investimentos, como novas calçadas,
cercamento da nascente, instalação de deck e
alargamento da pista de caminhada.
Serão gastos R$ 275 mil na revitalização do
parque, que tem 15,36 hectares, correspondentes
a 21 campos de futebol.

O lançamento de novas ferramentas no
aplicativo e-GDF (ver página 10), permitindo
a abertura de requerimentos à distância
e o acompanhamento de processos pela
Internet, vai esvaziar ainda as funções das
administrações regionais.
Desde que perderam o poder de fiscalização
com a criação da Agefis (atual DF Legal) e da
aprovação de projetos, e agora os serviços de
rua que estão concentrados nos Polos Centrais,
as administrações estão perdendo cada vez
mais a sua importância para a comunidade.
A única forma de revitalizá-las é a criação de
unidades do Na Hora em cada uma delas, como
está sendo proposto para a Administração
Regional do Guará, que tem a maior parte de
sua sede ociosa.
Sem isso, a tendência é que fiquem apenas
com funções decorativas com o tempo.

Izalci entre 110 mais
influentes do Congresso
O senador Izalci Lucas, que foi criado no
Guará e onde considera sua base eleitoral, foi
eleito novamente um dos “100 Cabeças mais
Influentes do Congresso”. O levantamento foi feito
pelo Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap).
O ranking leva em consideração o
protagonismo no processo legislativo, capacidade
de conduzir votações e outros critérios de todos
os parlamentares da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Doações

A Administração Regional do Guará,
em parceria com o 4°Batalhão de Polícia
Militar, distribuiu 650 itens recolhidos pela
#campanhadoagasalho2020, coordenada
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a 30
famílias da cidade e da região da Estrutural.
Elas receberam kits com cobertores,
agasalhos, toucas, cachecol, entre outros itens.
As doações foram direcionadas para pessoas
inscritas no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS).
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Escolas públicas
higienizadas e
desinfectadas
Começaram nesta semana a
higienização e a desinfecção das 686
escolas da rede pública de ensino do
DF. O objetivo da limpeza é preparar
os ambientes para a retomada das
atividades presenciais com segurança
sanitária para seus 460 mil estudantes,
mais de 35 mil professores, servidores
da carreira assistência e terceirizados,
prevista para dia 31 de agosto.
São 15 equipes, compostas por 70
pessoas, que farão o trabalho antes do
retorno. O produto usado é o hipoclorito
de sódio, princípio ativo da água
sanitária.
No Guará, são 22 escolas públicas e
13.700 estudantes.

Como será o retorno
presencial
O protocolo do retorno começa
com a testagem para a Covid-19 dos
profissionais da educação, de 3 a 14 de
agosto, em parceria com a Secretaria
de Saúde. De 17 a 28 de agosto,
será a ambientação presencial dos
profissionais das carreiras de Magistério
e Assistência, com formação para os
protocolos de segurança nas unidades
escolares, de acordo com as orientações
das autoridades de saúde pública.
Profissionais e alunos do grupo de risco
não voltarão às atividades presenciais
por enquanto.
O retorno dos estudantes começa em
31 de agosto, pela Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e a Educação Profissional.
Em 8 de setembro, será a vez do Ensino
Médio. Em 14 de setembro, retornam
os estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental, incluindo a Escola do
Parque da Cidade Em 21 de setembro,
voltam os anos iniciais. Para a Educação
Infantil, a retomada está marcada para 28
de setembro, enquanto para os centros
de ensino especial, a Educação Precoce
e as classes especiais, as atividades
presenciais retornam em 5 de outubro.

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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Obras de infraestrutura do
novo Guará Park em fase final
Cerca de 60% dos serviços de drenagem e pavimentação dos lotes 1, 2 e 3 foram concluídos.
Três condomínios horizontais do Guará terão nome único com a regularização

R

etomadas em julho de
2019, as obras de infraestrutura nos lotes
1, 2 e 3 do Setor Habitacional
Bernardo Sayão, no Guará, continuam em andamento mesmo
durante o período chuvoso. No
lote 1, as obras de drenagem e
pavimentação estão à todo vapor. Serviço com orçamento de
R$10,5 milhões, com previsão
de entrega em setembro de
2020.
Já no lote 2, as obras de drenagem e pavimentação alcançaram 65% de execução. No
momento, a empresa responsável pelas obras concentra
seus esforços na adequação do
projeto da lagoa de detenção
e acabamentos. Obra com orçamento de R$11,5 milhões,
com previsão de entrega em
novembro de 2020.
“Como a cidade continuou
crescendo depois do projeto
original, precisamos readequar
o projeto para que a lagoa, peça

fundamental para o perfeito
funcionamento do sistema de
drenagem, possa ser executada sem comprometer moradores e comerciantes da região”,
explica Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento
e fiscalização de obras.
No lote 3 os serviços estão
mais adiantados. Por lá, 75%
dos serviços de drenagem e
pavimentação foram concluídos. Obra com orçamento de
R$16 milhões, com previsão de
entrega em outubro de 2020.
Os lotes 4 e 5 já estão licitados e contratados, com previsão de início das obras para
agosto de 2020. O lote 4 tem o
orçamento de R$14 milhões, já
o lote 5 tem uma previsão de
custar 13.6 milhões.
“As obras haviam sido suspensas em função de alterações no projeto executivo,
sabemos dos transtornos ocasionados pela realização de
obras em uma cidade já habita-

da e em funcionamento. No entanto, estamos buscando juto
ao GDF conclusão dos serviços
de forma acelerada, pois só assim será possível acabar com
os problemas de poeira e alagamentos, assim como avançar
na regularização do Setor”, comenta o deputado Delmasso,
morador e representante do
Guará na Câmara Legislativa
do Distrito Federal.
“Com um cronograma de
obras arrojado e ritmo intenso, cumprimos o compromisso
de entregar parte das obras
concluídas antes das chuvas”,
afirma o Secretário de Obras,
Luciano Carvalho.
“Durante o período chuvoso, avançamos nas obras de
drenagem. Com a chegada do
período seco, vamos focar na
pavimentação e sinalização.
A expectativa é alta quanto à
conclusão total dos serviços
nos dois lotes neste ano”, complementa Carvalho.

Pavimentação está em fase final

SOBRE A OBRA

As obras de urbanização no Setor Habitacional
Bernardo Sayão ou o novo
Guará Park incluem a execução de 32 km de rede coletora
de águas pluviais e 46 km de

pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios, num investimento de mais de R$ 56
milhões. Os serviços tiveram
início em 2017 e a previsão é
de que sejam concluídos em
2021.
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Superquadra Park Sul
unifica três setores do Guará
Mais conhecida como Setor de Oficinas (SOF Sul) e Setor de Garagens,
região vai ter uma única denominação, após audiência pública remota com moradores

E

m audiência pública remota da Câmara
Legislativa do Distrito
Federal, na noite desta quarta-feira, 29 de julho, os participantes apoiaram a proposta (PL nº 923/2020), do
deputado Rodrigo Delmasso
(Republicanos), que altera
a denominação do Setor de
Garagens e Concessionárias
de Veículos (SGCV), do Setor
de
Múltiplas
Atividades
(SMAS) e do Setor de Oficinas
Sul (SOFS) para Superquadra
Park Sul (SQPS). A superquadra deverá unificar os três setores da Região do Guará para
efeitos de endereçamento.
Inicialmente, apenas o
Setor de Garagens faria parte
da alteração, mas um substitutivo, do próprio autor do
projeto incluiu outras duas
áreas, o Trecho I do Setor de
Múltiplas Atividades (SMAS) e
o Setor de Oficinas Sul (SOFS).
A medida foi uma demanda da
comunidade, conforme explicou Delmasso.
O parlamentar esclareceu
ainda que a matéria não trata
de alteração de uso ou de destinação de áreas, mas exclusivamente do nome do local. Ele
informou aos participantes
que a audiência de hoje inte-

A audiência com os moradores foi por videoconferência, coordenada pelo vice-presidente da
Câmara Legislativa, deputado Rodrigo Delmasso
gra os requisitos legais para a
alteração da nomenclatura, a
fim de ouvir e ter anuência da
população.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Diversos síndicos e moradores daquela região participaram da audiência remo-

ta, transmitida ao vivo pela
TV Web/CLDF, como Lúcia
Helena Caiafa, que destacou
um dos motivos da mudança. Segundo ela, atualmente
muitas correspondências e
entregas vão parar em outros
lugares devido aos nomes
dos setores, que geram muita
"confusão". Do mesmo modo,

Flaviane Barreto reforçou que
as áreas são majoritariamente
residenciais apesar de os nomes sugerirem outras funções.
"Quando fazemos uma solicitação para o bairro, como colocar uma torre de tevê, tudo
fica mais difícil", exemplificou.
Para Barreto, com a denominação de Superquadra Park

Sul ficará claro que se trata de
setor residencial.
Alguns moradores pediram melhorias para o local,
como o coordenador de políticas públicas para pessoas com
deficiência do conselho de
saúde do DF, Silvestre Araújo,
que reivindicou acessibilidade e mobilidade, especialmente para cadeirantes e pessoas
com deficiência visual. Por sua
vez, Glauber Moreira, ao frisar
a importância do "bairro unificado", acredita que futuros
projetos de urbanização e recapeamento poderão trazer
melhorias para a nova superquadra. Foram solicitadas ainda mudanças nos endereços
postais da área. Assim como
a administradora regional do
Guará, Luciane Quintana, diversos moradores agradeceram o empenho de Delmasso
na questão.
Ao final do encontro, o parlamentar explanou que o projeto agora irá para apreciação
das comissões de Assuntos
Sociais (CAS), de Constituição
e Justiça (CCJ) e de Assuntos
Fundiários (CAF), e do plenário, de onde seguirá para sanção do governador. Ele prevê
a conclusão do tramite até o
final do ano.
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RODRIGO DELMASSO
Mais de R$ 3 milhões de emendas
para investimentos no Guará em 2020

N

o total em cinco anos de mandato o
deputado distrital Rodrigo Delmasso
(Republicanos), morador da cidade,
destinou R$ 37 milhões em investimentos para o Guará. Todas as emendas foram executadas. Esse montante é questionado por
algumas lideranças comunitárias, porque a maioria
delas foi executada por outros órgãos do governo,
como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de
Educação, Novacap, Ceb e Caesb, e não são visibilizadas como sendo de emendas parlamentares por
não terem sido executadas pela Administração do
Guará, que ele apadrinha politicamente, ou porque
foram destinadas à troca de iluminação pública,
drenagem pluvial, que não são investimentos tão
ostensivos aos olhos. Esse questionamento aumen-

O governo está anunciando
investimentos de quase R$ 4
milhões no Guará ainda em
2020. Onde serão investidos e
qual a origem dos recursos?
São R$ 1 milhão em iluminação, R$ 700 mil para câmeras de monitoramento, mais
R$ 1 milhão para recapeamento e R$ 575 mil para calçadas,
tudo em emendas minhas ao
Orçamento do DF, sem contar
o que que repassamos às escolas, através do PDAF, totalizando R$ 3,275 milhões de emendas minhas para a cidade, que
serão executadas ainda este
ano.
R$ 1 milhão será para o
recapeamento da QE 15. Por
que somente a 15 e não todas
as quadras?
Não há preferência e nem
discriminação. É apenas a sequência. Já fizemos a QE 13 no
ano passado e agora será a vez
da QE 15, depois da QE 17 e assim por diante. Todas as quadras serão contempladas.
Há três anos seguidos o
sr. destina recursos para a
instalação de câmeras de
videomonitoramento em pontos
estratégicos da cidade. Por
que somente agora a emenda

será executada?
Porque o projeto técnico
sofreu ajustes e agora a licitação foi resolvida e as câmeras
serão instaladas. Serão R$ 700
mil de emenda parlamentar
minha. O GDF vai adquirir e
instalar 50 equipamentos pelo
Guará, ampliando o projeto de
videomonitoramento. São câmeras OCR, de alta resolução
para identificar rostos.
Do ponto de vista da segurança pública, Guará é considerada cidade de trânsito, ou seja,
os bandidos vem aqui para
roubar e furtar e depois fogem,
porque não moram aqui. Para
dentro das quadras será numa
segunda etapa, quando toda
a iluminação for trocada por
Led, porque as lâmpadas de
vapor de sódio não permitem
a captação de imagens nítidas. A previsão é que a instalação seja iniciada no fim desse
mês. O videomonitoramento
permite, entre outras coisas,
identificar suspeitos de crimes
e auxiliar investigações policiais. O Centro Integrado de
Operações de Brasília (Ciob)
é responsável pelo monitoramento das imagens, que contribuem, junto com o policiamento ostensivo da PMDF e
planejamento de operações
feitas pela PCDF, para a dimi-

ta à medida em que se aproximam as próximas
eleições no DF, por razões óbvias. Somente para a
conclusão da Escola Técnica, na contrapartida do
governo do DF, foram quase R$ 7 milhões de emendas parlamentares de Delmasso.
Ele é questionado também por lideranças comunitárias pelo que elas chamam de “coronelismo”, por insistir em manter o controle político da
Administração do Guará, mesmo com pouquíssimos dividendos políticos como resultado. Neste
caso, ele alega que esse controle é estratégico para
ajudar a viabilizar a execução de suas emendas,
mesmo que indiretamente – embora sejam executadas por outros órgãos, os investimentos na cidade passam pela autorização, vontade política e pelo
empenho do administrador regional.
nuição da criminalidade e o
aumento da segurança;
A maior parte de suas
emendas para o Guará tem
sido destinadas para reforma
e melhorias das escolas
públicas. Por que?
Sempre indicamos ao
menos R$ 1,5 milhão para o
Programa de Descentralização
Financeira e Orçamentária
(PDAF), que disponibiliza recursos financeiros em caráter
complementar e suplementar
diretamente às unidades escolares e coordenações regionais
de ensino da rede pública de
ensino do DGuará. É um compromisso de nosso mandato.
Mas, como há escolas que não
prestaram contas à Secretaria
de Educação, ou as contas não
foram aprovadas, temos o cuidado de indicar recursos apenas às que tem condições de
executar os recursos ainda este
ano. Regularizada a situação
destas escolas, voltamos a enviar os recursos. A educação é
prioridade no nosso mandato.

O governo está anunciando a construção da creche pública do Guará. Para
quando?
Para a creche pública do

Guará, ao lado do Centrão, o
projeto do FNDE está encaminhado, mas por falta de recursos do fundo, a construção apenas deve acontecer no ano que
vem. Por conta da escassez de
recursos no FNDE, a do Guará
apenas poderá ser licitada pela
Novacap no próximo ano.
Nossa intenção agora é garantir recursos para a construção do novo prédio do Centro
de Línguas do Guará (Cilg) e
da nova sede da Coordenação
Regional de Ensino. Ambos
serão instalados próximo ao
Centrão, entre as QEs 17 e 19, e
da Escola Técnica. Ali será um
grande complexo educacional do Guará. E onde hoje é a
Regional de Ensino, queremos
trazer uma creche para aquela região do Guará (QEs 38, 42,
44 e 36), que ainda tem muita
carência.

O sr. tem coordenado a
regularização dos condomínios
horizontais da cidade – Guará
Park, Bernardo Sayão e Iapi.
Em que pé está e qual a
previsão de conclusão?
O projeto para a mudança
de nome dos condomínios do
Guará para Guará Park está em
andamento, após uma audiência pública online com a população da cidade no mês passa-

do. Ele agora será analisado
pela Comissão de Assuntos
Sociais da Câmara Legislativa,
depois para a CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça) e daí
vai para o plenário. O plenário
vota em dois turnos e segue
para a sanção do governador.
A regularização do setor
está andando bem. O Plano
Urbanístico está nos detalhes
para fechar e as obras de infraestrutura devem voltar nos
próximos meses. As obras na
Colônia Agrícola Águas Claras
(Guará Park) até a chácara 11,
no valor de R$ 20 milhões de
reais, serão iniciadas agora,
com a assinatura do contrato.
Da chácara 11 até a linha férrea, a previsão de entrega das
obras é em outubro deste ano.
Na Colônia Agrícola Bernardo
Sayão as obras estão 70% concluídas. Na segunda metade
do Bernardo Sayão até o IAPI,
as obras serão retomadas em
outubro deste ano. Essas obras
compreendem pavimentação
asfáltica e urbanização de todo
o setor. Com o fim dessas obras,
a regularização deve acontecer
até 2021.
As quadras empresariais
da cidade - QE 40, Polo de
Moda e Setor de Oficinas –
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"Destino minhas emendas para o Guará,
independente do retorno político: escolhi
morar e criar minha família aqui. Quero, por
exemplo, andar no calçadão com minha filha e
dizer a ela que fui o responsável pela melhoria
da iluminação pública. Quando passarmos em
frente à Escola Técnica, dizer a ela que ajudei
a concluir a escola com minhas emendas
parlamentares. É um motivo mais pessoal.
Quero deixar esse legado para a cidade"

foram em parte desvirtuadas
e transformadas em
residenciais. E ainda tem a
ocupação irregular da área
ao lado da linha férrea. Como
regularizar e resolver os
problemas provocados por
esse desvirtuamento?
Os problemas dessas quadras vêm justamente da ocupação irregular. Uma área
onde deveria ser apenas comercial e industrial, foi adensado, inclusive com os novos
prédios, bem próximos entre si. Estamos fazendo uma
incursão pela Secretaria de
Empreendedorismo para criar
uma nova área de desenvolvimento econômico em Brasília,
no SMAS, entre o Guará e o
SIA. E a intenção é oferecer
primeiro aos proprietários de
oficinas do Guará, para ocupar
essa nova área. Ou se realoca
as oficinas, ou precisa de um
estudo urbanístico mais denso. Na praça central do Polo
de Moda e em outros lugares,
já solicitamos um estudo para
a construção de bolsões de
estacionamento.
Um dos principais problemas dessa ocupação desordenada e irregular é o recolhimento do lixo, por causa

da dificuldade de acesso dos
caminhões por entre as ruas, e
a falta de consciência dos próprios moradores.
Qual seria a solução?
Solicitamos a instalação de
papa-lixos, ou pontos onde as
pessoas pudessem deixar o lixo
até a coleta ser realizada. Isso
diminuiria muito a quantidade de lixo na rua. Infelizmente,
o SLU entende que este tipo
de equipamento não cabe no
local. Agora estamos estudando um projeto de lei para que
esse tipo de instrumento seja
colocado em qualquer locar do
DF, por uma questão de saúde
sanitária.
Por que o sr. não destina suas
emendas para que sejam
executadas diretamente pela
Administração do Guará?
Porque existe uma lei que
determina que a execução de
contratos a partir de um determinado valor tem que ser
feita por técnico especializado, o que a Administração não
dispõe. Por isso, defendo concurso público para qualificar
o quadro, até para dar continuidade de um governo para
outro. O governador Ibaneis

prometeu liberá-los em breve.
A pandemia atrasou muitas
providências que seriam tomadas pelo governo.
Como está a sua sugestão de
se implantar um Na Hora no
prédio da Administração do
Guará?
Já solicitei à Secretaria de
Justiça e Cidadania um levantamento do custo da implantação, para que eu possa destinar emendas para a execução.
Estou aguardando para incluir
as emendas no Orçamento do
DF de 2021. Será um centro
administrativo, com todos os
serviços do Governo do DF.
O sr. está se empenhado
diretamente na implantação
de grandes projetos para o
Guará. Como está o andamento
desses projetos?
A previsão é abrir a licitação até o segundo semestre
deste ano para o Complexo
Hospitalar da Região CentroSul. A Novacap e a Secretaria
de Economia estão finalizando o processo. Por outro lado,
já garantimos a parceria do
governo federal, através do vice-presidente da Câmara dos

Deputados, deputado federal
Marcos Pereira, presidente
do meu partido, com recursos
necessários para a implantação da primeira parte. Vamos
fechar a primeira fase da troca
da iluminação pública por led
no primeiro semestre, no Polo
de Moda, e ainda das quadras
ímpares do Guará I e da quadra
Lúcio Costa até o final do ano.
Em 2021, vamos trocar as lâmpadas das quadras pares e da
via central do Guará II.
E a PPP do Cave e da Avenida
das Cidades?
Bem adiantadas, como o
próprio secretário de Projetos
Especiais, Everardo Gueiros,
disse na entrevista ao Jornal
do Guará. E o kartódromo também. O kartódromo será de padrão internacional, semelhante ao de João Pessoa (PB), que
também foi privatizado.
O sr. já disse que a população guaraense não tem te dado
os votos na proporção dos investimentos que o sr. destina
para a cidade. Por que, então,
o sr. insiste em apadrinhar o
administrador regional e continuar destinando emendas para
o Guará?

É verdade que ainda não
tive o reconhecimento pelo
que acredito que tenha feito
pelo Guará, mas já melhorou
na última eleição, quando aumentei minha votação de 20
mil votos em 2014 para 23.900
em 2018 e a maior proporção
desse aumento veio do Guará.
Mas tem outro motivo, independente do retorno político:
escolhi morar no Guará e criar
minha família aqui. Quero, por
exemplo, andar no calçadão
com minha filha e dizer a ela
que fui o responsável pela melhoria da iluminação pública.
Quando passarmos em frente à
Escola Técnica, dizer a ela que
ajudei a concluir a escola com
minhas emendas parlamentares. É um motivo mais pessoal.
Quero deixar esse legado para
a cidade.
Mas o sr. é criticado nos
grupos sociais por insistir
nesse apadrinhamento...
Por um grupo pequeno,
que respeito, mas não influencia minhas ações ou me desanima. Pelo contrário, me anima
a trabalhar cada vez mais pela
cidade, até eles ficarem falando
sozinhos.
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Câmeras de segurança
chegam ao Guará
Em 19 meses, número de câmeras de videomonitoramento aumenta 47% no DF. Outras
vinte e uma regiões administrativas já contam com a tecnologia de ponta

E

m 19 meses, o número de equipamentos
instalados aumentou
47%. Em janeiro de 2019, o
Distrito Federal contava com
584 câmeras. Atualmente
são 859 instaladas.
Vinte e uma regiões administrativas já contam
com a tecnologia de ponta.
Atualmente, Águas Claras,
Areal, Ceilândia, Itapoã,
Plano Piloto, Recantos das
Emas, Riacho Fundo I e II,
Samambaia,
Taguatinga,
Santa Maria, Park Way,
Planaltina, Sobradinho I e II,
Gama, Núcleo Bandeirante,
Candangolândia, Estrutural
e Setor de Cargas (SCIA),
São Sebastião. Já estão
sendo instaladas câmeras no Setor de Indústria e
Abastecimento (SIA) e no
Guará.
“O uso das câmeras de
videomonitoramento contribui de forma eficiente
com o trabalho realizado
pelas forças de segurança,
por aqueles que estão em
campo, com investigações

realizadas pela
Polícia
Civil e órgãos do Judiciário,
como Ministério Público e
tribunais, e ações de policiamento da Polícia Militar.
Estamos investindo fortemente na ampliação desses
equipamentos, pois nosso objetivo é que todo o
Distrito Federal esteja monitorado”, conta o secretário de Segurança Pública, o
delegado Anderson Torres.
São câmeras em alta resolução. Todas as imagens são
transmitidas para o Centro
Integrado de Operações de
Brasília (Ciob). Atualmente,
29 multiagências fazem
parte da estrutura do centro e podem contar com as
imagens. “Já tivemos casos
de um problema da CEB,
por exemplo, ser resolvido
com maior rapidez por conta do acionamento de nossas câmeras do Ciob. Com
elas, podemos monitorar
o trânsito e acompanhar
grandes eventos e manifestações públicas”, explicou
o gerente de eventos da

As câmeras no Guará serão compradas com recurso
proveniente de emenda parlamentar de Rodrigo Delmasso, de
R$ 700 mil

Para o delegado da 4ª DP, João de Ataliba Neto, o uso das imagens captadas pelas câmeras
de segurança vão contribuir para o encurtamento do tempo de investigação e consequente
responsabilização mais rápida do infrator, principalmente em casos de condenações e prisões

Subsecretaria de Operações
Integradas (SOPI), da SSP/
DF, major Alisson Nobre.
O Ciob reúne órgãos,
instituições e agências do
Governo do Distrito Federal
(GDF). O Centro de gestão
compartilhada reúne serviços voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e
fiscalização e funciona de
forma ininterrupta, ou seja,
de segunda a domingo, 24h
por dia. O serviço integrado
de multiagências acompanhou a posse presidencial,
que reuniu – além das forças
de segurança e órgãos locais
– representantes do Exército
Brasileiro e Polícia Federal
– manifestações, carnaval,
Copa das Confederações e
do Mundo, por exemplo.
A definição dos locais
em que os equipamentos
são instalados são áreas de

interesse permanente, ou
seja, definidos com base
em levantamentos realizados pela Subsecretaria de
Gestão da Informação (SGI),
da SSP/DF, e também com
orientação de responsáveis
por batalhões e delegacias.
Os estudos apontam as chamadas “manchas criminais”,
em que é possível detectar
dias, horários e locais de
maior incidência de crimes.

INVESTIGAÇÃO

Para o delegado-adjunto
da 4ª Delegacia de Polícia do
Guará, João de Ataliba Neto,
o uso da tecnologia contribui positivamente com a
elucidação de crimes. Em junho foi inaugurado o Centro
de Monitoramento Remoto
(CMR). Câmeras foram instaladas pela SSP em pontos
estratégicos de Santa Maria.

Equipes do 26º Batalhão
terão acesso às imagens 24
horas por dia, monitorando
a cidade para adequar o policiamento de maneira ainda
mais eficiente. O sistema estava operando em caráter de
teste e ajustes há cerca de
dois meses.
"Verificamos neste período que as respostas aos
crimes cometidos nessas
regiões tiveram respostas
mais rápidas, ou seja, conseguimos chegar com maior
rapidez, e também evidenciamos que a incidência de
crimes como furto de veículos e de pedestres e arrombamentos, por exemplo,
caiu”, afirma o comandante
do Batalhão, major Paulo
da Silva. “Também conseguimos identificar mais rapidamente carros roubados
que passam por esse locais”,
completa.

1 A 7 DE AGOSTO DE 2020

JORNAL DO GUARÁ

9

NOVELA DA COBRA
Estudante é preso e acusado
de tráfico de animais
O universitário Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl,
morador do Guará, é suspeito de crimes ambientais e ocultação de provas

O

estudante guaraense
Pedro Henrique Santos
Krambeck Lehmkuhl,
22 anos, aquele que foi picado pela cobra Naja no apartamento onde mora no edifício
Sports Club, na orla do Guará
II, foi preso nesta quarta-feira, 29 de julho, sob a acusação
de suspeita de tráfico internacional de animais e exercício ilegal de medicina veterinária. A polícia tem indícios
de que ele faz parte de uma
organização especializada na
importação irregular de serpentes, inclusive com ajuda
de uma servidora do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e
Recursos
Renováveis
(Ibama) e até de integrantes
da Polícia Militar do DF, onde
serve seu padrasto coronel
Clóvis Eduardo Conde.
Além da cobra que picou o
estudante, já foram recolhidas
outras 18 no Distrito Federal,
que pertenceriam a Pedro
Henrique e a outros colegas
dele do curso de Medicina
Veterinária da UniFaceplac.
Na semana passada, um desses colegas, Gabriel Ribeiro
de Moura, 22 anos, havia sido
preso sob suspeita de tentar
atrapalhar as investigações –
foi ele quem retirou a cobra
do apartamento após a picada e a levou para as proximidades do Shopping Pier 21, à
beira do Lago Paranoá.

TRAFICANTE E NÃO
COLECIONADOR

A suspeita da polícia é
que a cobra da espécie Naja
kaouthia, de origem asiática e
africana, que era criada como
animal de estimação, tenha
sido trazida para o Distrito

Federal através de uma licença irregular, emitida por uma
servidora do próprio Ibama,
que já foi afastada do cargo.
De acordo com o inquérito da
Polícia Civil, Pedro é tratado
como traficante de animais
e não mais como colecionador, como eram as suspeitas
iniciais. A prisão temporária,
com prazo inicial de cinco
dias, foi decretada pela 1ª
Vara Criminal do Gama, após
representação da Polícia Civil.
No inquérito contra o estudante, constam crimes de
maus-tratos, posse ilegal de
animais silvestres, associação
criminosa e contra a saúde
pública. Os investigadores
constataram indícios de que
“o estudante, juntamente com
outros investigados, estaria
envolvido em uma associação
criminosa responsável, entre
outras condutas, pela destruição das provas relacionadas aos crimes ambientais”.
Segundo Investigadores
da 14ª Delegacia de Polícia
(Gama), responsáveis pelo
caso, as cobras eram mantidas em caixas empilhadas à
vista de qualquer visitante, e
que a criação de camundongos era realizada na área de
serviço da residência em que
Pedro mora com a mãe, Rose
Meire, e o padrasto, o coronel da Polícia Militar, Clovis
Eduardo Condi, no Guará II.
O casal também é suspeito
de envolvimento no tráfico
de animais. A polícia dispõe de mensagens trocadas
entre Pedro e a mãe, Rose
Meire, quando ele estava em
Ibotirama (Bahia) e informava que estava trazendo uma
cobra para casa.
“Elementos de informação

Pedro Henrique foi preso em casa, no Guará II, na quarta-feira
coligidos, como fotografias,
imagens e mensagens de texto trocadas entre ela e Pedro
Henrique, demonstram que
ela (Rose Meire) não somente
tinha ciência, como também
auxiliava nos cuidados com
os animais, tendo, inclusive, mensagens, relatando a
Pedro Henrique a fuga de uma
das cobras, além de comentários acerca das condições de
uma das espécimes que havia
colocado dezesseis ovos”, diz
um trecho do inquérito.
Embora negue que tivesse
conhecimento das atividades
irregularidades do enteado, o coronel Clovis Eduardo
Condi é suspeito de ajudar a
acobertar os crimes. Imagens
de câmeras dos elevadores do
edifício Sports Club, mostram
o militar ajudando a esconder
as cobras clandestinas. Antes,
Condi, acompanhado por seu

filho menor, retirou as serpentes do interior da residência da família, e mandou, juntamente com Rose Meire, que
o amigo de Pedro, Gabriel,
“desse sumiço” nos animais,
que foram localizados em um
haras de Planaltina e recolhidos ao Zoológico de Brasília.
Pedro foi multado pelo
Ibama em R$ 61 mil por criar
ilegalmente animais exóticos,
por maus-tratos e por dificultar a fiscalização da polícia,
mesma multa aplicada ao
amigo Gabriel.

ALÉM DO CRIME

Para a Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio
Ambiente
e
Patrimônio
Cultural
(Prodema),
do
Ministério
Público
do
Distrito Federal e Territórios
(MPDFT), Pedro Henrique

exercia ilegalmente a profissão de médico veterinário. O
órgão se baseia em vídeos e
fotos em que Pedro aparece
realizando cirurgia em uma
serpente. Por isso, a Prodema
se manifestou a favor da prisão dele. Segundo os promotores, além da suspeita de
participação do jovem em
esquema criminoso de tráfico de animais silvestres e
exóticos, ele também estaria
exercendo ilegalmente a atividade de medicina veterinária. Um colega da faculdade do
estudante afirmou, em depoimento aos policiais, que Pedro
Henrique comprava e vendia
animais exóticos desde 2019.
Nas redes sociais, o jovem
exibia as serpentes em fotos,
incluindo a naja. Em uma das
publicações, o suspeito chegou a escrever: “Dinheiro bem
gasto é na compra de répteis”.
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Serviços das administrações
regionais já estão online
O morador não precisa mais ir à sede da Administração
para abrir requerimentos e acompanhar processos

O

processo de transformação digital chegou às
administrações regionais. O e-GDF, aplicativo oficial do governo, agora conta
com uma nova funcionalidade: o e-Cidades, que permite
a abertura de requerimentos
a distância e o acompanhamento dos respectivos processos. Já disponível, a tecnologia foi oficialmente lançada
na manhã desta quinta-feira
(30), em uma live no canal da
Secretaria de Economia no
YouTube.
O novo recurso foi desenvolvido por técnicos da
Subsecretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação,
da Secretaria de Economia,
a pedido da Secretaria de
Governo. A subsecretaria é
responsável pelas redes corporativas e por toda a estrutura de tecnologia da informação do GDF (Decreto nº
40.015/2019), por isso faz a
gestão do aplicativo.
O vice-governador do
Distrito Federal, Paco Britto,
destacou a agilidade que a
nova funcionalidade trará a
cidadãos, servidores e gestores. “O e-Cidades nada mais é
do que levar o nosso governo,
todo o secretariado, todos os
funcionários, mais próximo
da população. Uma ferramenta em tempo real do que está
acontecendo nas ruas para
que possamos, sob a batuta do

governador Ibaneis Rocha, levar respostas rápidas à população”, disse.
Solicitações de licenciamento para carro de som e
de termo de permissão de
uso para quiosques, feiras ou
bancas de revista estão entre
os requerimentos que antes
tinham de ser feitos pessoalmente em uma das 33 administrações regionais e agora
estão no e-Cidades. Com a
nova funcionalidade, o cidadão também pode fazer o
georreferenciamento de onde
há entulho nas proximidades de casa, por exemplo. A
mensagem chegará imediatamente à administração regional, que avaliará e encaminhará o problema à unidade
competente.
A novidade facilita a vida
do cidadão e dá mais transparência aos atos públicos, uma
vez que o solicitante vai receber notificações sobre o andamento de sua demanda. “Além
de acelerar o atendimento,
essa tecnologia nos permite,
com muito mais facilidade,
dar retorno a fim de informar
o que foi feito”, avalia o secretário de Economia, André
Clemente.
Para o secretário de
Governo, José Humberto Pires,
o e-Cidades é mais um instrumento que aproxima o GDF da
população: “O governo acontece na porta das pessoas;

é lá que o cidadão sente se o
governo está ou não atuando.
Com mais esse instrumento,
ele pode resolver seus problemas burocráticos e também
nos ajudar na conservação, no
zelo de sua rua, quadra, cidade, sem precisar se deslocar”.

O APLICATIVO

Aproximadamente
200
mil pessoas já baixaram o
aplicativo oficial do Governo
do Distrito Federal. Em constante aperfeiçoamento, vem
ganhando cada vez mais recursos. Na segunda quinzena
de março, por causa do isolamento para combater a disseminação do novo coronavírus,
o registro de crimes como furto, agressão e ameaça passou
a poder ser feito por meio do
serviço Delegacia Eletrônica.
Com o app e-GDF instalado
no telefone celular, o cidadão
também pode abrir e acompanhar solicitações à Ouvidoria
do DF, consultar o IPVA e o
IPTU, verificar o extrato do
Bilhete Único e monitorar
protocolos abertos nos hospitais da rede pública.
O uso é simples e intuitivo.
O aplicativo é leve e consome
pouco do pacote de dados. E
as informações pessoais também estão protegidas, dentro
do que está sendo proposto na
futura Lei Geral de Proteção
de Dados.

Quem já tem o e-GDF instalado só precisa fazer a atualização na respectiva loja de
apps. Quem ainda não tem
pode baixá-lo. O cadastro é
simples, por meio do CPF.
Aqueles com cadastro na plataforma do Governo Federal
podem usar a mesma senha
para acesso ao e-GDF.
A integração é parte da
Política de Governança Digital
em órgãos e entidades da ad-

ministração pública distrital, instituída pelo Decreto
nº 40.253, de novembro de
2019. Desde então, o Comitê
de Transformação Digital, sob
a coordenação da Secretaria
de Economia, vem trabalhando com os órgãos e as entidades do GDF para ampliar os
serviços virtuais, melhorar o
atendimento ao cidadão e aumentar a eficiência, reduzindo
custos.

NOSSO Café
Apenas

R$

8,99
www.paodourado.com.br
@paradiapaodourado
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GUARÁ VIVO
Providências simples para se
manter imune
O corpo humano é fantástico e pode produzir
anticorpos para te proteger. O processo começa
na amamentação. A melhor forma de fortalecer o
sistema imunológico e fazê-lo responder bem frente a
microrganismos invasores é por meio da alimentação e
prática de hábitos saudáveis. Alimentar-se corretamente,
com alimentos nutritivos ricos em vitamina C e outros
nutrientes; e pegar pelo menos 30 minutos de sol por
dia, vai fortalecer o sistema imunológico, que é formado
por um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis
pelo combate a microrganismos invasores, impedindo,
assim, o desenvolvimento de doenças através de
anticorpos.

A hora da verdade
Se você está gastando mais do que ganha, cuidado!,
isso é perigoso. Em determinado momento o dinheiro
pode faltar e você deve se cuidar. O planejamento
financeiro familiar é fundamental para sobreviver neste
tempos bicudos. O planejamento de como administrar
seu dinheiro é a forma de construir um futuro melhor
para você e para quem você ama. Existem muitos
benefícios a curto e a longo prazo em levar a educação
financeira para o lar. Com uma boa educação financeira,
você pode inclusive fazer uma poupança e se afastar do
sufoco. As palavras mágicas são "Planejamento financeiro
familiar".

CURTA AS RÁPIDAS

- A PROMESSA E A REALIDADE - A Promessa seria um
belo estádio, moderno, que iria trazer grandes jogos para
o Guará. Mas, realidade é aquele monte de escombros que
está no Cave.
- CONSOLO – O que nos dá esperança quanto ao perigo
do Covid 19 é que mais de 80% por centro dos infectados
estão sendo recuperados, mas o fantasma da dúvida nos
persegue.
- SALVE, SALVE JULIMAR - As pinturas do Julimar dos
Santos, artista plástico do Guará, nos impressiona pela
qualidade, pelo impressionismo e pelo realismo das
imagens que ele consegue produzir.

-CODIGO DE ÉTICA EXISTE? – A informação da imprensa
está cada vez mais tendenciosa. Ela tem coloração
partidária e ideológica, tanto de um lado quanto de outro.
A isenção está passando longe da transmissão do fato real
e o verdadeiro está cada vez mais raro. O leitor precisa
investigar várias fontes para ter chance de chegar na
verdade dos fatos. A credibilidade está em jogo.
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BEATRIZ
ABDALLA
Exemplo de
profissional
multifacetada
Moradora do
Guará exerce
várias atividades
profissionais, bem
diferente entre
si. Tratamento da
coluna é a paixão
atual

A

globalização tem aberto cada vez
mais opções profissionais e busca por
empreendedorismo individual, na
proporção inversa da redução dos empregos públicos, principalmente os concursos,
que durante muitos anos foram o sonho da
maioria dos brasilienses. Já é muito comum
encontrar jovens buscando várias alternativas profissionais ao mesmo tempo, algumas
muito diferentes entre si. É caso de Beatriz
Pastana Abdalla de Oliveira, 45 anos, nascida
e criada no Guará, que se apresenta (e exerce)
como jornalista, publicitária, teóloga, fisioterapeuta, massagista, influencer de estética e
cromoterapia, e modelo fotográfico. Antes,
foi vendedora de automóveis e bancária. É o
que se chama de pessoa multifacetada.
De tantas atividades díspares, qual ela
prefere?, deve estar perguntando o leitor.
“Todas!”, responde Beatriz, que ultimamente
tem se dedicado mais à fisioterapia, depois
de fazer um curso especializado em tratamento da coluna e de dores, mas sem deixar
as outras de lado.
Desde criança, quando morava na QE 19,
onde foi criada, ela mostrava essa inquietação e a vontade de trilhar caminhos próprios.
Aos 18, foi buscar os sonhos. Sem esperar
pela ajuda de políticos e de família, foi atrás
dos próprios empregos e da independência
financeira. Os primeiros, numa agência de
automóveis e num banco, não a fizeram encantar. Foram só por sobrevivência.

JORNALISTA, RADIALISTA,
MODELO, FISIOTERAPEUTA...

Formada em Comunicação Social, trabalhou como jornalista e publicitária, atividades que continua exercendo quando
tem oportunidade. Foi também locutora
de rádio. Quem a vê hoje, não imagina que
Beatriz foi gordinha na adolescência. “Perdi
40 quilos aos 25 anos. Apenas com dieta, fisiculturismo e força de vontade”, conta. Por
causa de uma contusão séria no joelho, teve
que abandonar a atividade física. Engordou
mais 40 quilos, época que coincidiu com o
casamento. “Resolvi que teria que perder os
40 quilos novamente”, completa, orgulhosa
do feito, segundo ela com os mesmos métodos do primeiro emagrecimento.
A atividade de modelo fotográfico veio
por acaso, quando foi acompanhar uma
amiga durante uma sessão de fotos para
um catálogo de uma loja de moda. Quando
a viu, o fotógrafo fez o convite para também
ser fotografada. Aceitou, sem compromisso.
Acabou sendo a capa do catálogo e depois
contratada pela agência Scouting Modelos,
por onde tem feito trabalhos frequentes.
Mas é a fisioterapia, especialmente o tratamento da coluna, sua paixão atual. Garante
que tem tratado casos difíceis, como escoliose (desvio da coluna) e outros problemas
que provocam incômodos e dores nas costas. “O maior exemplo é meu marido, que
tinha uma escoliose agressiva e consegui
tratá-lo”, garante. “No meu Instagram estão
outros depoimentos de quem foi tratado da
coluna por mim”, completa Beatriz.
Ah, além de tantas atividades, Beatriz é
mãe de dois filhos de 7 e 12 anos.
@beatrizabdallamassagens
@beatriz_pabdalla

Fisioterapia é a paixão atual

98218.8002
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Inscrições abertas para candidatos
a conselheiro de cultura do Guará
Rede Integra Cultura
dá protagonismo aos
gerentes de cultura

O
Conselho de Cultura fiscaliza e propõe as ações do setor na cidade

O

Conselho de Cultura
do Distrito convocou
eleições para a escolha de conselheiros regionais, incluindo o Conselho
de Cultura do Guará. O edital foi publicado no dia 17
de julho, no Diário Oficial
do Distrito Federal, pela
Secretaria de Cultura. O certame prevê que as inscrições
e o processo de seleção para
o Colegiado sejam feitos de
modo on-line.
O edital foi motivado pela
obrigatoriedade da realização das eleições neste ano,
conforme determina a Lei
Orgânica do Distrito Federal
(LOC). Diante disso, devido
às limitações impostas pela
pandemia, os membros do
CCDF se mobilizaram para
que o processo seja dinâmico e simplificado, desde os recursos até as habilitações dos candidatos
selecionados.

LOC

Com período de inscrições que se estende até 17

de agosto, o processo, deliberado junto ao CCDF, foi
especialmente desenvolvido
para atendimento às exigências de participação social,
cumprindo os princípios
jurídicos e administrativos
exigidos pela Lei Orgânica.
Presidente do Conselho
de Cultura do DF, Wellington
Abreu, defende que todas
as regiões administrativas
do Distrito Federal devam
ser envolvidas no processo, principalmente para
promover a força dos multiplicadores de informação
e sensibilizar os artistas
que têm perfil e interesse
em se candidatar à função
de Conselheiro Regional de
Cultura. “Chegou a hora de
definir quem fala, delibera,
defende e luta pela identidade cultural da sua região
no Sistema de Arte e Cultura
do DF, em um formato inédito e de construção coletiva”,
afirma.

QUEM PODE PARTICIPAR?

O Colegiado é composto

por nove membros, sendo
que oito são representantes da sociedade civil com
atuação na área cultural e
um que atue como líder comunitário de cultura. Para
concorrer às vagas, os interessados precisam comprovar atuação por meio da
apresentação de currículo e
portfólio.
Não poderão se inscrever agentes culturais que
exerçam cargos efetivos
ou de livre nomeação e
exoneração na Secretaria
de Estado de Cultura e
Economia Criativa, ou em
qualquer administração regional do Distrito Federal.
Também está impedido de
participar o servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em
gabinetes parlamentares e
de lideranças partidárias.
As eleições serão realizadas pela internet e estão
previstas para ocorrer entre os dias 21 de setembro
a 2 de outubro de 2020, nas
Regiões e Macrorregiões
Administrativas.

Distrito Federal avança e aprofunda ainda mais
ações de democratização e de inclusão das políticas públicas de cultura. A Rede Integra Cultura
foi instituída nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial do
Distrito Federal (DODF). Trata-se de uma Portaria conjunta entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa
(Secec) e Secretaria de Governo (Segov), que redimensiona o papel dos gerentes de cultura das Regiões
Administrativas do DF. Coloca esses agentes públicos
como protagonistas no sistema de construção de políticas públicas, com força para discutir os rumos da cultura no Distrito Federal.
Composta por representantes da Secec, da Segov,
dos gerentes de Cultura lotados nas Administrações
Regionais e do Conselho de Cultura do Distrito Federal
(CCDF), a Rede Integra Cultura é um instrumento que
fortalece a Lei Orgânica da Cultura (LC N° 934/2017).
“É uma integração entre o coração, simbolizado pelas
Secretarias de Cultura e Governo, com as extremidades
desse corpo diverso e complexo chamado de Distrito
Federal. A Rede aumenta nosso poder de escuta, de capilaridade”, destaca o secretário de Cultura e Economia
Criativa, Bartolomeu Rodrigues.
Na atuação da Rede, caberá à Segov indicar um servidor que atuará como ponto focal, participando de
suas ações sempre que for solicitado. O secretário José
Humberto destaca a importância das Administrações
Regionais, por intermédio dos gerentes de cultura, no
processo de formulação plural desse sistema. “A manifestação do cidadão é fundamental na implementação
das políticas públicas. É importante aproveitar esse
momento pra dar a oportunidade a toda a sociedade de
participar das decisões governamentais”.
Uma das atribuições dos Gerentes de Cultura nessa
integração é promover a participação e inclusão social
no âmbito das respectivas Regiões Administrativas,
contribuindo com a atuação dos Conselhos Regionais
de Cultura (CRCs), que também estão previstos na LOC
como órgãos de articulação, deliberação e participação
social do SAC-DF. Cabe à Secec envolver essas instâncias locais na atuação da Rede, de modo a captar suas
demandas e transformá-las em propostas de políticas
culturais.
A Assessoria de Articulação de Política Cultural
(AAPC) e a de Mobilização e Participação Social serão a voz da Secec na Rede, atuando como secretariado, responsáveis pelo agendamento e registro dos
encontros, reuniões e diálogos técnicos. Para a Chefe
da AAPC, Sol Montes, os gerentes de Cultura somam a
interação existente entre a pasta e o CCDF, há bastante tempo consolidada. “Pra democratizar, é necessário
incluir. A participação desses agentes na agenda de políticas públicas culturais, que já estava prevista na LOC,
era a maior finalidade da Rede ”, pontuou.

DIA

FIAT

TORO FLEX
COMPLETÃO
R$

69.990,00

PREÇO VÁLIDO COM USADO NA TROCA.

SIA TRECHO 3

CIDADE DO AUTOMÓVEL

NOROESTE/SAAN

3362.6230

3363.9099

3213.7800

FIAT TORO FLEX 2019/2020 MANUAL VERMELHA COLORADO COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA E VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, POR APENAS R$ 69.990,00 À VISTA.
CONDIÇÃO VÁLIDA COM VEÍCULO USADO NA TROCA (ACIMA DE R$ 20.000,00) PARA VALIDAÇÃO DO BÔNUS DA MONTADORA. OFERTA NÃO CUMULATIVA COM AS DEMAIS
ANUNCIADAS PELA BALI E FIAT. PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/12/2019.
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JORNAL DO GUARÁ
JOSÉ GURGEL

UMAS E OUTRAS

PROFESSOR
KLECIUS
ÁREAS DO CAVE?
AUTORIDADES CALADAS!
FIQUEMOS DE OLHO...

O GDF, a Secretaria das PPPs
e os defensores das concessões
do Cave estão muito calados.
Cuidado... Isto é muito perigoso!
Fiquemos de olho... para não sermos surpreendidos!

MAS A CIDADE ESTÁ ALERTA ...

Pastel
Numa conversa que tive com o Caixa Preta, ele me contou uma coisa
engraçada sobre os procedimentos de segurança em supermercados, lojas,
feiras e outros.
Uma coisa que estava deixando o cabra o cismado era aquelas pistolas de
temperatura que apontam pra testa dos clientes antes de entrar.
Ele está desconfiado que a tal pistola apagaria a memória das pessoas,
mandou eu tomar muito cuidado pois aconteceu com ele. Sábado passado foi
comprar algumas frutas e legumes, saiu de lá com o carrinho abarrotado de
cerveja, carne e carvão pois esqueceu do que tinha ido realmente comprar.
O velho Caixa não tem jeito, mas o que o estava preocupando de verdade
era um projeto do governo que pretende jogar nas costas do contribuinte,
que já está no sal, cobrando estacionamentos em todo o DF, mostrando que
pouco está ligando para os reais problemas do povo.
O Governo está inclusive ameaçando de mandar para a CLDF onde espera
que os nossos subservientes distritais completem mais esse absurdo contra
a população que está no limite com tantos gastos.
Mas a preocupação do governo é não deixar faltar nada para o Flamengo,
time de coração do governador que sempre que pode dá um jeito de fazer
um mimo ao time, sem se importar com as reais necessidades do DF.
Cercado de figuraças, em sua maioria importadas do Rio de Janeiro para
se abrigarem nas asas do GDF, onde gozam de mordomias e benesses sem
nada de útil para apresentarem em prol da sobrevivência do DF. Alguns
deles, segundo blogs e jornais da cidade, frequentadores das páginas
policiais no seu estado de origem.
Isso sem contar com a República do Piauí nos diversos postos chaves,
sem nunca terem vindo ao DF nem a passeio antes de ganharem a boquinha
por essas bandas.
Enquanto isso o governador parece uma rainha, adora dizer que vai
fazer isso ou aquilo, mas nada sai do papel, até um hospital de campanha
construído numa cidade satélite foi construído por uma empresa condenada
na justiça, cumprindo um acordo judicial.
Está na hora de descer do pedestal e começar a visitar algumas RA’s,
reunir-se com a população para sentir de perto quais as necessidades das
cidades, não se trata apenas de varrer as ruas, cortar árvores, tapar buracos
e pintar meio - fios.
Quando vier ao Guará não venha apenas pra comer pastel na feira
rodeado de comissionados e puxas sacos de plantão, venha tomar
conhecimento do descaso que depois de sua eleição a cidade é tratada.
Tenha dó!
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Os moradores do Guará já estão vacinados contra o silêncio
do Governo quando querem aplicar alguma maldade. E por isto,
não deixaremos de ficar atentos
a qualquer sinal de que irão entregar nossas áreas esportivas.
O CAVE é nosso e, portanto, o
governo que trabalha com os
nossos impostos está na hora de
entregar ALGO DE BOM para a
cidade. Estamos esperando, sr.
Governador!!!

E A COVID-19 SÓ AUMENTA NO
DF E NO GUARÁ

Os
contaminados
pelo
Coronavírus a cada dia aumentam aqui no Guará. E, em conseqüência, os óbitos causados pela
covid-19 também. E todos estamos notando e sabendo, a cada
dia, de amigos e às vezes parentes
que estão com a doença. A todos
os guaraenses infectados, os nossos votos de plena recuperação
e tenham certeza de que nossas
orações continuam...

SAUDADES DE NOSSA
PROFESSORA AMARINA

Todos Nós professores estamos tristes com a notícia do falecimento de nossa querida professora AMARINA Silva Gomes que
lecionou durante muito anos no
Centro de Ensino 07 (hoje Escola
Classe 08). Os professores do
nosso amado Guará terão sempre
boas lembranças da querida colega. A todos os seus familiares,
os sentimentos dos professores e
seus amigos.

ESTABILIZADOS, MAS EM ALTO
PATAMAR

Muitos estão comemorando
que os números de infecção pelo
Coronavírus aqui em Brasília estão estabilizados. Mas prestemos
atenção:
estão estabilizados,
mas com números muito altos.
E a variação embora pequena é
sempre para cima. Vamos nos

cuidar e é sempre bom lembrar:
FIQUEMOS EM CASA, SEMPRE
QUE POSSÍVEL.

HOSPITAIS DE CAMPANHA
SUPER ATRASADOS

Vamos insistir no assunto. No
início da pandemia, o governador
do DF, Ibaneis Rocha, prometeu
construir 04 hospitais de campanha (além da ampliação do hospital da PM e outro que seria “doado” pela JBR), mas até agora só foi
construído o do estacionamento
do Estádio Mané Garrincha e assim mesmo não está funcionando
com toda sua capacidade. E nesta
semana foi anunciado o início de
dois destes hospitais. Só agora?
E quando ficarão prontos? Falam
em 60 a 90 dias.

LEITE QUASE TODO
DERRAMADO... AGORA TENTAM
APAGAR O FOGO

Agora que começa a faltar leitos de UTI para atender os infectados, o governo está se apressando em começar as obras. Mas
as obras não deveriam começar
em março? Estamos torcendo
que tudo ainda dê certo. Aliás, estão começando a jogar a culpa no
povo! É sempre assim!

SINDICATOS DE PROFESSORES
CONTRA A VOLTA DAS AULAS

Os sindicatos de Professores
(Sinpro e Sinproep) não aceitam
a volta às aulas enquanto não se
tenha uma garantia que a saúde
de nossos alunos esteja garantida contra a contaminação pelo
Coronavírus. A vida dos alunos
é IMPORTANTE! Tendo em vista que o Sinepe (sindicato dos
donos de escolas) está lutando
pela volta imediata das aulas, o
Sinproep (sindicato dos professores de escolas particulares)
assim se expressou em nota: “ ...
na nossa opinião, é uma demonstração que estão preocupados somente com a questão econômica,
sem levar em conta o bem maior
do ser humano que é a VIDA”.

TRANSPORTE PÚBLICO
MELHOR E NÃO
ESTACIONAMENTO PAGO

Senhor Governador, que tal
um transporte público melhor e
mais barato em vez de estacionamento pago?

R3 103.127 – 4° Ofício

O GUARÁ
ESTÁ COM
TUDO

WILDEMIR DEMARTINI
R E S I D E N C I A L

Melhor localização do Guará II
QI 33 (próximo à EPGU)
3 quartos com 114 m²
1 suíte e 2 semissuítes
Lazer completo

APTº TIPO 114 m2

SEGURANÇA

2 vagas de garagem

Portaria com controle de acesso por biometria
Circuito interno de TV na garagem, hall principal
e áreas de lazer • Garagem com portão
eletrônico • Gerador de emergência

COB. LINEARES 233 m2

até 4 vagas de garagem

UM CLUBE EXCLUSIVO

APTº GARDEN 182 m a 195 m
2

2

3 vagas de garagem

CONHEÇA NOSSA CENTRAL DE VENDAS

61

INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDAS

99944 7819
3315 8777

SRIA QI 33 Lote 2 • GUARÁ II

CJ 1700

61

Piscinas • Churrasqueiras • Fitness
Salão de festas • Espaço kids e muito mais

W W W. PA U L O O C TAV I O . C O M . B R

