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A pouca divulgação, o medo de aglomeração e o frio desta época do 
ano podem ser as causas do pouco retorno do público aos 
espetáculos do Circo Vitória, que estava fechado há um ano e quatro 
meses no Guará II.  Família está preocupada com a sobrevivência

GUARÁ FMGUARÁ FM
A rádio A rádio 
comunitária comunitária 
da cidadeda cidadeCirco segue vazio

PÁGINA 11

VIZINHO POPULOSO VIZINHO POPULOSO 
TÁ CHEGANDOTÁ CHEGANDO

O Governo do Distrito 
Federal anunciou 

oficialmente esta semana o 
lançamento do bairro Jóquei 

Clube, ao lado da quadra 
Lúcio Costa e da SQB, com 

previsão de ser ocupado por 
cerca de 52 mil  moradores.

Área que pertencia à 
Região Administrativa do 
Guará  foi retomada pela 

Terracap 
na Justiça.

Após o anúncio do 
Setor Jóquei, será a vez 

do lançamento do Setor 
Quaresmeira, do lado de cá 

da via EPTG e ao lado do 
Guará Park, para  cerca de 

15 mil moradores.

PÁGINAS 4 E 5

A Guará FM está completando 12 anos de 
funcionamento e de luta contra as amarras 
impostas às rádios comunitárias, como a 
limitação do alcance e a proibição de vender 
publicidade. Veja como funciona e quais os 
programas mais ouvidos  e acessados. 

PÁGINAS 8 E 9

https://jornaldoguara.com.br/
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TCDF acata pedido de 
Delmasso sobre Casa de 
Passagem

O imbróglio sobre a Casa de Passagem 
instalada num dos conjuntos residenciais da QE 
15 continua rendendo e vai render ainda mais. 
Depois do protesto dos moradores contra o que 
consideram transtornos provocados pela mudança 
de rotina da rua, o deputado distrital Rodrigo 
Delmasso, que até então estava sendo culpado 
pela instalação da casa, resolveu assumir a defesa 
deles. 

Delmasso inicialmente encaminhou ofício à 
Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando 
a transferência da casa para outro endereço mais 
adequado, sob a alegação de que a instalação 
da atividade em área residencial fere as regras 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) do 
Distrito Federal.  Como não foi atendido, o 
deputado recorreu ao Tribunal de Contas do 
DF, que nesta segunda-feira, 5 de julho, emitiu 
um Despacho Singular dando prazo de cinco 
dias para a Secretaria se pronunciar sobre a 
reclamação dos moradores. Caso as explicações 
não sejam convincentes, o TCDF pode determinar 
a suspensão do funcionamento da instituição no 
endereço. 

Os moradores do Conjunto “Q” da 15 reclamam 
que após a instalação da Casa de Passagem sem 
que fossem consultados, o que fere  a Luos, tem 
provocado transtornos por causa das frequentes 
brigas entre os ocupantes e constrangimentos em 
abordagens nos pedidos de ajuda financeira e até 
ameaças a quem não atendê-los. 

Tratada, loba-guará volta à natureza
 Uma fêmea adulta de lobo-guará, atrope-

lada numa rodovia em Goiás em 2019, está 
de volta ao seu habitat natural, no Parque 
Nacional de Brasília, depois de ser tratada 
pelo Jardim Zoológico. Ela foi entregue pelo 
Corpo de Bombeiros de Goiás com fratura 
exposta numa das patas, com carrapatos e 
desidratada.  Durante o período em que es-
teve sob os cuidados da equipe do Zoológico 

de Brasília, o animal foi submetido a mais de 
quatro cirurgias. 

A cada segundo, 15 animais silvestres 
morrem atropelados nas rodovias que cor-
tam o Brasil. O número corresponde a 475 
milhões de mortes por ano ou a 1,3 milhão 
por dia, de acordo com o Centro Brasileiro 
de Estudos em Ecologia de Estradas da 
Universidade Federal de Lavras (MG).

Nova presidente  
do Rotary Guará
Patrícia Andrade assumiu a 
presidência do Rotary Club do Guará, 
um dos dois clubes rotários da cidade – 
o outro é o Rotary Guará Águas Claras. 
Patrícia sucede a Miriam Clefes para o 
biênio 2021/2022 (Julho a junho).
O RC Guará se reúne às terças-feiras, em 
sua sede na QE 38, às 20h. O RC Guará 
Águas Claras, presidido por Oscar Rabelo 
Mendes, se reúne às quintas-feiras, em 
sua sede no Cave. 

Grande São João  
na pandemia
Sem poder promover a tradicional 
festa Grande São João do Guará por causa 
da pandemia, o produtor Miguel Edgar 
Alves não deixou a data passar em 
branco. Um desfile de carros alegóricos e 
personagens percorreu as ruas da cidade 
lembrando a data e a festa, que era 
realizada no terreno ao lado da 4ª 
Delegacia de Polícia, onde está o Circo 
Vitória.

Acidente e morte 
Um motorista de 45 anos morreu nesta 
quarta-feira, 4 de julho, depois que o 
caminhão que dirigia tombou na entrada 
do condomínio Guará Park, ao lado da 
linha férrea. Retirado das ferragens por 
populares, ele sofreu parada 
cardiorrespiratória e morreu no local.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Mais de 220 toneladas de 
lixo retiradas da cidade
Programa ‘GDF Presente’ dá uma geral na cidade e arruma de canteiro a portão de parque

A última semana foi 
de muito traba-
lho para as equi-

pes do GDF Presente no 
Guará. Trabalhadores da 
Administração Regional, do 
Polo Central e da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital 
(Novacap) se dividiram pelas 
ruas da cidade e fizeram os 
mais variados serviços, como 
retirada de entulhos inser-
víveis, manutenção de hor-
tas, roçagem e o tradicional 
tapa-buracos.

A horta comunitária da QE 
38 também recebeu cuidados 
da equipe, que conta com 30 
reeducandos do programa 
Mãos Dadas, da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seape). Além do plantio de 
novas mudas, foram feitas 
a manutenção e a constru-
ção de mais dois canteiros 
no local. O Parque Ezechias 
Heringer também teve o seu 
portão de entrada consertado 
e pintado. 

Somente de entulhos e 
inservíveis, os trabalhado-

res retiraram 223 toneladas 
das ruas. O serviço passou 
pelas QEs 38 a 44, pelo Polo 
de Moda, no Guará II, e pela 
Avenida do Contorno, entre 
outros pontos. Na área de 
transbordo da Apae, no Guará 
Park, foram recolhidas 30 to-
neladas de restos de constru-
ção e inservíveis.

PARCERIA 
De acordo com a admi-

nistradora do Guará, Luciane 
Quintana, as ações foram 
compiladas por meio das so-
licitações da população via 
Ouvidoria e a partir de vis-
torias feitas por técnicos do 
órgão. “A parceria do GDF 
Presente é sempre impor-

tante, pois com o reforço na 
mão de obra e o maquinário, 
conseguimos intensificar os 
trabalhos e atender aos mora-
dores”, ressalta.

A operação tapa-buraco 
também avançou nas ruas do 
Guará I. Seis conjuntos das 
QIs 7 e 9 tiveram as ‘crate-
ras’ fechadas por servidores 

da Novacap. Dez toneladas 
de massa asfáltica foram em-
pregadas em 45 buracos nas 
pistas. “Ali temos um asfalto 
bastante antigo, e os buracos 
aparecem com mais facilida-
de. A operação vai continuar 
até conseguirmos zerar os es-
tragos”, avisa o coordenador 
do polo, Luciano Almeida.

Além de recolher entulho, tapar buracos no asfalto, operação recolheu faixas de propaganda em área pública

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/07/mais-de-220-toneladas-de-lixo-retiradas-do-guara/
http://chaledatraira.com.br/
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SETOR JÓQUEI É SETOR JÓQUEI É 
LANÇADO OFICIALMENTELANÇADO OFICIALMENTE

Governo assina acordo para criação de setor habitacional sustentável entre a EPTG e a 
Estrutural, ao lado da quadra Lúcio Costa e do Guará I, para abrigar 52 mil pessoas

O Distrito Federal cami-
nha para ganhar mais 
um bairro residencial, 

ao lado do Guará. O Governo 
do Distrito Federal (GDF) as-
sinou na semana passada o 
termo de cooperação técnica 
que cria o Setor Habitacional 
Jóquei Clube, em uma área de 
252 hectares (cada hectare 
equivale a 10 mil metros qua-
drados) em frente À Região 
de Vicente Pires, entre a 
Estrada Parque Taguatinga e 
Guará (EPTG) e a Estrutural, 
ao lado da quadra Lúcio Costa 
e da Super Quadra Brasília 
(SQB), no Guará I. 

O passo foi dado em ceri-
mônia no Palácio do Buriti 
com a presença do governa-
dor Ibaneis Rocha e demais 
autoridades envolvidas no 
projeto. A previsão é que até 
52 mil moradores possam 
ocupar os 17,5 mil aparta-
mentos que devem ser cons-
truídos no bairro.

No acordo, o governo fica 
responsável pela licitação 
pública, infraestrutura e li-
cenciamento ambiental para 
construção da área. Parceira 
no projeto, a Associação 
de Empresas do Mercado 
Imobiliário do Distrito Fe-
deral (Ademi-DF) doará o 
Plano Urbanístico da Área 
de Expansão Urbana da re-
gião. A Ademi-DF também 
foi responsável pelo projeto 
do Noroeste, hoje apontado 

como um dos principais bair-
ros do DF.

No Jóquei Clube serão ofe-
recidos imóveis residenciais 
econômicos, de médio e alto 
padrões para atender os di-
versos perfis da população, 
assim como unidades comer-
ciais para contemplar diver-
sos segmentos econômicos. 
“Tenho convicção de que os 
órgãos vão entregar esse pro-
jeto do Jóquei o mais rápido 
possível para que no início 
do ano que vem a gente tenha 
esse bairro sendo construído. 
O Jóquei já é uma região de 
fácil acesso, tanto  pela EPTG 
como pela Estrutural”, lem-
brou o governador Ibaneis 
Rocha.

PROJETO MODERNO
“Teremos um projeto mo-

derno de um novo bairro, 
com toda a infraestrutura 
necessária, concretizando 
mais uma etapa dessa expan-
são urbana planejada para o 
DF”, acrescentou o presiden-
te da Terracap, Izidio Santos. 
“Preocupamos em ter todas 
as condições mais modernas 
do urbanismo atual. Um bair-
ro muito verde, ciclovias e 
transporte público na região. 
Foram feitos muitos estudos 
ambientais e urbanísticos”, 
explicou o presidente da 
Ademi-DF, Eduardo Aroeira.

A Secretaria de Desen-

volvimento Urbano e Habi-
tação (Seduh) já aprovou 
o Estudo Territorial Urba-
nístico (ETU) aplicável ao 
setor habitacional. O docu-
mento é necessário para pos-
sibilitar o início do processo 
de parcelamento do solo ur-
bano. “Essa área do Jóquei 
já é uma área urbana, des-
de 2009, e já tinha recebido 
as primeiras diretrizes para 
parcelamento do solo desde 
2017. De 2019 para cá atua-
lizamos essas diretrizes para 
que a criação desse bairro 

viesse dentro da perspecti-
va do urbanismo contempo-
râneo e pensado dentro da 
questão da sustentabilidade”, 
completa Mateus Oliveira.

“O objetivo é agilizar a con-
fecção dos projetos urbanísti-
cos do setor, oferecendo de 
forma mais rápida moradias 
para população do DF, com 
unidades verticais e reservas 
para habitações multifami-
liares populares”, explicou o 
diretor técnico da Terracap, 
Hamilton Lourenço.

Presidente da Ademi-DF, 

Eduardo Aroeira destacou 
que a formalidade e a regu-
larização do processo vão 
refletir em segurança para os 
compradores e investidores 
do mercado imobiliário. “É 
mais uma contribuição para 
o desenvolvimento e expan-
são ordenada do DF, com um 
projeto que atende todas as 
normas legais e ambientais.”

A área do Jóquei Clube, que 
pertencia à Região do Guará 
até 2016, mas foi transferida 
para a Região Administrativa 
de Vicente Pires. 

Governador Ibaneis Rocha, vice-governador Paco Britto durante o 
lançamento e apresentação do projeto

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/08/joquei-vizinho-populoso-ta-chegando/
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Do lado, no Guará,  
vai ficar o Setor Quaresmeira 
Após o lançamento do 

Setor Jóquei, o gover-
no prepara o anúncio 

do Setor Quaresmeira, entre 
o Guará I, o condomínio Guará 
Park e a via EPTG.  A Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação (Seduh) já tinha 
aprovado o Estudo Territorial 
Urbanístico (ETU) aplicá-
vel aos setores habitacionais 
Jóquei Club e Quaresmeira. O 
ETU é o primeiro estudo ne-
cessário para possibilitar o 
início do processo de parcela-
mento do solo urbano.

O estudo foi elabora-
do a pedido da Agência de 
Desenvolvimento do Distrito 
Federal (Terracap), que está 
iniciando o processo de par-
celamento do solo no local. O 
objetivo é estabelecer as con-
dições para propiciar o desen-
volvimento de novas áreas. “A 
Terracap está iniciando um 
processo de parcelamento do 
solo para habitação, comércio, 
serviços, uso institucional e 
equipamentos públicos”, ex-
plica a diretora de Diretrizes 
Urbanísticas da Seduh, Denise 

Guarieiro. 
O estudo estabelece os cri-

térios e os parâmetros de uso 
e ocupação do solo para os 
futuros lotes a serem criados 
dentro da poligonal. Com es-
ses procedimentos, será pos-
sível ordenar o projeto de ur-
banismo, articulado também 
com a oferta habitacional para 
áreas de regularização fundiá-
ria previstas no Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal (Pdot). O 
ETU serve ainda como base 
para licenciamento de ativida-
des econômicas, medida que 
beneficia micro e pequenos 
empresários.

DÉFICIT HABITACIONAL
Segundo o presidente da 

Terracap, Izídio Santos, a pro-
jeção feita pela Companhia 
de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan) mostra 
que, em 2025, o DF pode che-
gar a um déficit habitacional 
de 151.276 domicílios. A pre-
visão é que os dois novos se-
tores margeando a EPTG e a 

via Estrutural comportem cer-
ca de  25 mil novas moradias 
para cerca de 67 mil habitan-
tes, sendo entre 15 e 18 mil no 
Setor Quaresmeira.

A Terracap havia elaborado 
duas propostas para o Jóquei 
e Quaresmeira, quadras con-
tíguas, separadas apenas pela 
EPTG. A primeira proposta 
previa que os prédios do novo 
setor tivessem térreo e mais 
12 pavimentos, totalizando 
37,5 metros de altura. Na ou-
tra proposta, os edifícios se-

riam compostos por térreo 
mais 19 pavimentos, com 60 
metros, com previsão de al-
tura maior nas proximidades 
da futura estação de BRT da 
EPTG, elevando o limite a 40,5 
metros e 85,5 metros, respec-
tivamente. Essas edificações 
maiores ficariam em local 
com menor altitude, o que 
atenuaria o impacto na paisa-
gem, segundo a Terracap. Mas 
a segunda proposta foi repro-
vada pelo Instituto Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), 

porque estaria em desacor-
do com o Plano Diretor do 
Guará (PDOT) e a Diretriz 
Urbanística (DIUR) de núme-
ro 06, de 2017, aplicada para 
a região, que preveem altura 
máxima de 26 metros para 
os edifícios. E a Portaria nº 
68/2012 do Iphan estabelece 
que projetos com mais de 21 
metros precisam ser subme-
tidos ao órgão para avaliação 
do impacto sobre a ambiên-
cia e a visibilidade do bem 
tombado.

Setor Quaresmeira vai ficar ao lado da Super Quadra Brasília (SQB), 
do condomínio Guará Park e da  EPTG

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.convictaimob.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/08/joquei-vizinho-populoso-ta-chegando/
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ARQUIVO JG

Jóquei tentou arrendar área a empresários

Quase a Região 
Administrativa 
do Guará ganhou 

um grande parque 
aquático, como aqueles 
existentes nos Estados 
Unidos. Os empresários 
Luiz Estevão e Paulo 
Octávio, que ainda eram 
amigos na época, che-
garam a arrendar uma 
área de 300 mil metros 
quadrados do Jóquei 
Clube, ao lado da qua-
dra Lúcio Costa, para 
a construção do em-
preendimento de lazer.

O acordo entre o 
Jóquei e os empresários 
foi firmado em 1996, 
conforme reportagem 
do Jornal do Guará da 
primeira quinzena de 
fevereiro daquele ano. 
Em troca da cessão do 
terreno, as empresas 
Saenco Engenharia, de 
Luiz Estevão, e Principal 
Construtora, de Paulo 
Octávio, pagariam ao 
Jóquei R$ 5 milhões 
mensalmente, além de 
construírem uma nova 
arquibancada para os 
apreciadores da corri-
da de cavalo que ainda 
aconteciam no clube. 

Mas o acordo foi 
vetado pelo então go-
vernador do Distrito 
Federal, Cristovam 
Buarque. Logo depois, 
a Terracap entrou na 
Justiça para a retomada 
do terreno, que havia 
sido cedido ao Jóquei 
pelo ex-presidente Jus-
celino Kubstchek, e ga-
nhou a causa cinco anos 
depois. Há três anos, a 
área do Jóquei deixou 
de pertencer à Região 
Administrativa do Gua-
rá e foi incorporada à 
Região de Vicente Pires. 

Luis Estevão e Paulo Octávio pretendiam construir um grande parque temático no terreno 
de 300 mil metros quadrados. Mas a Terracap contestou e retomou a área na Justiça

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/08/joquei-vizinho-populoso-ta-chegando/
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GUARÁ FMGUARÁ FM
A rádio comunitária que 
mostra e discute a cidade
Por causa das limitações impostas pela legislação federal, emissora tem alcance limitado em 
aparelhos de rádio, mas compensa e amplia sua audiência no ilimitado espaço da Internet 

Até a chegada da In-
ternet, o rádio era o 
meio de comunicação 

mais democrático e mais 
acessível existente. Mesmo 
assim, a sua programação foi 
durante muito tempo cen-
tralizada nos grandes cen-
tros, produzida por emisso-
ras comerciais e pouco se 
reportava ao que acontecia 
nas pequenas cidades ou em 
comunidades longínquas. 
Para cobrir essa lacuna é 
que o governo brasileiro 
criou as rádios comunitárias 
em 1988, com o objetivo de 
dar voz aos moradores de 
uma determinada região. A 
liberação, entretanto, teve 
o cuidado de não tirar o es-
paço das rádios comerciais, 
que pagam pela concessão e 
tem um custo de manuten-
ção muito maior, além de 
cumprir outras obrigações 
pecuniárias. 

A proposta era destinar 
essas rádios somente às  
associações sem fins lucra-

tivos, para que pudessem 
se preocupar apenas com 
divulgação de eventos, va-
lorização das manifestações 
culturais e disseminação de 
costumes e tradições locais. 
Na prática, entretanto, essas 
associações constam apenas 
no papel para atender a uma 
regulamentação, porque as 
rádios comunitárias tem se-
-us donos ou controladores, 
o que não as deixam de cum-
prir seus objetivos. 

Para não criar uma con-
corrência predatória com as 
rádios comerciais, a legisla-
ção estabelece alguns limi-
tes de funcionamento das 
rádios comunitárias, caso 
de frequência com o mesmo 
dial de todas elas, e alcance, 
além da proibição de contra-
tar e veicular propagandas. 
Mas essas restrições são em 
parte dribladas tanto no al-
cance como na publicidade, 
que é trocada pelo "apoio 
comercial" e a terceirização 
de horários, que são tolera-

das pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) por sentir a dificuldade 
desse tipo de emissora ser 
mantido de outra forma. 
Cada cidade ou bairro tem 
direito a uma rádio comu-
nitária, desde que o alcance 
entre elas não se choque, ou 
seja, que uma não invada o 
espaço da outra.

RÁDIO GUARÁ FM, A  
COMUNITÁRIA DA CIDADE

Dadas essas explicações 
necessárias para quem ain-
da não sabe a diferença entre 
rádio comunitária e comer-
cial, vamos nos concentrar à 
rádio comunitária da nossa 
cidade, a Guará FM, que está 
completando 12 anos de 
funcionamento. A história 

da rádio guaraense come-
çou na vinda do ex-vereador 
de Padre Bernardo, Valtemir 
Ferreira, para Brasília, es-
pecialmente para o Guará. 
Na cidade do entorno du-
rante seus dois mandatos 
ele manteve um programa 
numa emissora local, mais 
voltado ao público evangé-
lico. Ao se informar que ha-

Jean Pablo divide o comando 
da Guará com o pai Valtemir 
Ferreira (direita), o fundador 

da emissora.

Tony Bhraz (esquerda), com  
o programa Hot Dance  é um 
dos líderes de audiência da 
rádio

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/08/guara-fm-a-radio-comunitaria-que-mostra-e-discute-a-cidade/
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via espaço para a criação de 
uma rádio comunitária no 
Guará, ele resolveu concor-
rer em nome de associação 
criada por ele e foi contem-
plado com a concessão. 

Durante sete anos, a 
Guará FM funcionou num 
prédio comercial da praça 
entre as QIs 18, 20 e 22 do 
Guará 1, mas há cinco anos 
está estabelecida na QI 11, 
no prédio que abrigava o 
escritório da Caesb. É de lá, 
num estúdio modesto que 
divide espaço com a recep-
ção, é que é produzida a 
grade que mistura progra-
mas de debates comunitá-
rios, religiosos e de música. 
Entretanto, por causa dos 
limites impostos pela legis-
lação, o alcance chega ao 
máximo de 4 quilômetros, 
ou seja, no meio do Guará II 
para quem sintoniza através 
de aparelhos de rádio. Mas, 
através da Internet a Guará 
FM não tem limite de alcan-
ce e representa a maioria ab-
soluta de sintonia, de acor-
do com Jean Pablo Ferreira, 
que deixou a assessoria do 
então ex-deputado distrital 
Antonio Reguffe para aju-
dar o pai Valtemir Ferreira 
na administração da rádio.  
“Temos, inclusive, ouvintes 
no exterior, entre ex-mora-
dores do Guará que gostam 
de acompanhar o que acon-
tece na cidade”, conta Jean.

Como não pode veicular 
propagandas diretas, as que 
falam em preços e ofertas, 
a Guará FM sobrevive dos 
espaços terceirizados e dos 
chamados “apoios cultu-
rais”, uma forma indireta de 
propaganda. Entre os pro-
gramas terceirizados, onde 
o contratante é responsável 
pela programação, o mais 
antigo e um dos mais ou-
vidos é o Guará Vivo, apre-
sentado há mais de dez anos 
pelo ex-administrador re-
gional Joel Alves Rodrigues. 
Além de informações sobre 
a cidade, o forte do progra-
ma de Joel são os debates 
sobre diferentes assuntos, 
protagonizados por dois a 
três convidados especiais.   
Outros de maior audiência 
são o Ousadia e Alegria, es-
pecializado em pagode, aos 
sábados a partir das 16h, o 
Forró Guará, partir das 20h 
de sábados, Hot Dance, com 
Tony Bhraz, de segunda a 
sexta às 20h, Giro Noturno, 
com Kiko Nunes, aos sába-
dos às 22h, e os programas 
conduzidos por Valtemir 
Ferreira(Interagindo 
com Cristo) e Jean Pablo 
(Cidadania em Debate).

Crítico da falta de atua-
lização da lei que criou as 
rádios comunitárias, Jean 
Pablo aposta na aprovação 
do projeto que tramita no 
Congresso Nacional, que 

pode dar uma outra confi-
guração e valorização das 
rádios comunitárias, a co-
meçar pela ampliação do al-
cance e a criação de uma fre-
quência diferente para cada 
emissora. “No caso da Guará 
FM, poderemos chegar até 
Taguatinga, Gama e cidades 
mais próximas se o proje-
to for aprovado. Hoje, não 
conseguimos chegar nem 

ao final do Guará II, Polo 
de Moda, Bernardo Sayão e 
Iapi, que, por causa do decli-
ve do terreno, captam a rá-
dio comunitária do Núcleo 
Bandeirante”, explica. “Não 
queremos tirar o espaço 
das rádios comerciais, mas 
podemos dividi-lo de forma 
proporcional e com alguns 
limites, que não precisam 
ser os atuais”, completa. 

O programa Guará Vivo, apresentado pelo ex-administrador regional e colunista do 
Jornal do Guará Joel Alves Rodrigues é um dos mais antigos da Guará FM

OUÇA A GUARÁ FM

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.thaisimobiliaria.com.br/
https://guarafm.com.br/
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Após ficar um ano e qua-
tro meses sem ativida-
des por causa da pan-

demia, os integrantes do Circo 
Vitória, instalado no quadra-
dão entre as QEs 15 e 26 e QI 
23 do Guará II, tinham a espe-
rança de retomar pelo menos 
a metade da média de público 
anterior. Mas o público que vol-
tou aos espetáculos está muito 
longe disso. A média caiu de 
200 a 300 pessoas até início 
do ano passado por espetáculo 
para apenas 15 a 20, ou menos 
de 10%, nos finais de semana 
e apenas 10 durante a semana. 

A expectativa era de pelo 
menos a metade no retorno 
às atividades, até porque a ca-
pacidade do circo foi reduzida 
de 300 para 100 lugares para 
atender aos protocolos deter-
minados pela Secretaria de 
Saúde. A esperança deu lugar à 
preocupação. Como ficou sem 
arrecadar durante quase um 
ano e meio, a família que con-
trola o circo gastou todas as 
suas economias para se man-
ter no Guará durante esse pe-
ríodo e agora não sabe como 
continuar sobrevivendo se o 
público não retornar. “A última 
possibilidade será ir embora, 
porque gostaríamos de per-
manecer mais um tempo aqui, 
para retribuirmos o carinho 
e a generosidade com que fo-
mos tratados pelo guaraense 
durante a pandemia”, afirma a 
porta-voz da família, Michele 
Mocelin. 

A falta de melhor divul-
gação, provocada pela pou-
ca disponibilidade de recur-
sos financeiros para investir 
em propaganda, o receio de 
aglomeração e o frio nesta 
época em Brasília são os fa-
tores apontados pela família 
Mocelin para o pouco retorno 
do público. “Temos recebido 
muitas ligações de moradores 
perguntando se o circo retor-
nou, o que prova que a maior 
parte da população ainda não 
sabe que os circos foram libe-

rados para funcionamento. E 
essa crise é geral em todos os 
circos montados no Distrito 
Federal”, avalia Michele. 

No período em que se viu 
obrigado a ficar parado, o 
grupo de artistas e de dire-
ção criou novas atrações, para 
atrair inclusive quem já tinha 
ido antes. A principal das no-
vidades são os trapezistas voa-
dores, que se juntam ao globo 
da morte, malabaristas, mági-
cos, bambolê, lira e tecido acro-
bático. Há também atrações 
para as crianças que acom-
panham os pais, como shows 
com os personagens Mickey, 
Minie e Pateta. Outra novidade 
é a única mulher do país como 
forte aparadora, a que apara os 
malabaristas quando eles re-
tornam ao solo. São 18 pessoas 
envolvidas diretamente e indi-
retamente nos espetáculos, e a 
exceção do grupo que acompa-
nha o circo são as cinco crian-
ças abaixo de 14 anos.

SOLIDARIEDADE NA 
SOBREVIVÊNCIA

Acostumado a aportar aon-
de é bem recebido pelo público 
e escolher para onde ir, o Circo 
Vitória se viu diante de uma 
realidade única e dura nos 
seus 28 anos de existência, ao 
ser pego de surpresa pela pan-
demia do coronavírus quando 

se apresentava no Guará desde 
o final de 2019 e se ver obriga-
do a não deixar a cidade e, pior, 
suspender seus espetáculos.

Essa parada forçada, po-
deria provocar desespero nas 
20 pessoas (agora são 23) que 
dependem da arrecadação dos 
espetáculos do Circo Vitória 
para continuar sobrevivendo. 
Mas não provocou. Embora 
preocupados com o futuro, as 
16 pessoas da família Mocelim 
– menos uma idosa de 80 anos 
foi para a casa de uma das fi-
lhas por segurança – e quatro 
ajudantes resolveram enfren-
tar a realidade sem lamenta-
ções e aproveitar a proximida-
de com o guaraense para fazer 
e reforçar amizades – é a ter-
ceira vez que o circo aporta no 
Guará. É dessa relação que os 
membros do circo receberam 
exemplos de solidariedade 
através de doações. A situação 
mobilizou campanhas nas re-
des sociais da cidade para ar-
recadar gêneros alimentícios 
que pudessem reforçar e me-
lhorar a alimentação dos inte-
grantes do circo. “Foi lindo o 
carinho que recebemos da co-
munidade. Os moradores não 
nos deixaram passar necessi-
dades. Agora, queremos retri-
buir esse carinho através dos 
nossos espetáculos”, diz Loiri 
Mocelin, a primeira dama do 
Circo Vitória.

Público não  
retornou ao circo
Mesmo com capacidade reduzida, apenas 10% está sendo ocupada.  
Pouca divulgação e medo de aglomeração podem ser as causas

 CIRCO VITÓRIA

Quintas e sextas, às 20h30
Sábados e domingos às 16h, 18h30 e 20h30

Os ingressos têm preço único (sem meia entrada), 
de R$ 20 adulto e R$ 10 criança.

Venda somente na bilheteria, mas pode ser 
antecipada

Espectadores vão assistir a novas  
atrações nesta volta do Circo Vitória

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/08/publico-nao-retornou-ao-circo/
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Passeios virtuais, carti-
lhas infantis, desenhos 
para colorir, live com 

serpentes e jogos de tabulei-
ro são algumas das ativida-
des elaboradas pelos 23 zoo-
lógicos e aquários do Brasil, 
incluindo o Zoo de Brasília, 
para a programação virtual 
de férias, promovida pela 
Associação de Zoológicos e 
Aquários do Brasil (Azab).

A segunda edição do cur-
so de férias on-line intitulado 
“Instituições de Conservação 
Unidas pela Educação”, com o 
tema “Tô de Acordo”, promete 
divertir a criançada entre 12 
de julho e 1º de agosto, nos 
canais oficiais da Azab.

De acordo com a direto-
ra de Educação Ambiental 
do Zoológico de Brasília, 
Caroline Trombeta, a funda-
ção abordará informações 
sobre a espécie cachorro-vi-
nagre, considerada ameaça-
da de extinção. “Nós vamos 
produzir um vídeo com fan-
toches, de forma lúdica e com 
uma linguagem voltada para 
o público infantil, com todas 
as curiosidades do cachorro-
-vinagre, além de apresentar 
o famoso Xingu, o exemplar 
da espécie que mora aqui co-

nosco no Zoo”, esclarece.
O curso de férias tem o ob-

jetivo de conscientizar e pro-
mover a educação ambien-
tal entre o público infantil. 
Além disso, a programação 
enfatiza as espécies amea-
çadas de extinção que são 
contempladas no Acordo de 
Cooperação Técnica firmado 
entre AZAB e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade.

As atividades serão dispo-
nibilizadas de acordo com o 
cronograma, nas plataformas 
oficiais da AZAB: Instagram 
(@azab_oficial), Facebook (@
SociedadeZoologicosBrasil), 
site (www.azab.org.br) e ca-
nal do YouTube (Associação 
de Zoológicos e Aquários do 
Brasil).

Zoo organiza 
agenda virtual 
de férias

Atividades on-line 
têm o objetivo 
de promover 
a educação 
ambiental para a 
criançada durante 
o recesso escolar

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Academias ganham 
mais uma hora

Salões de festas e eventos corporativos estão 
liberados, mas respeitando pelo menos 18 
protocolos de segurança

Com taxa de transmissão abaixo 
de 1 nas duas últimas semanas, 
o Governo do Distrito Federal 

(GDF) decidiu liberar a realização de 
eventos corporativos. Decreto a ser 
publicado em edição extra do Diário 
Oficial do Distrito Federal (DODF) 
também estende o horário de funcio-
namento das academias de ginástica e 
das casas de festas. 

A partir de agora, academias e sa-
lões onde ocorrem eventos sociais, 
como casamentos, festas de aniver-
sário e batizados, podem permanecer 
abertos até meia-noite, mesmo horá-
rio de funcionamento permitido para 
bares e restaurantes. Eventos corpo-
rativos podem ser realizados desde 

que sigam os protocolos de segurança 
para evitar a disseminação das conta-
minações de covid-19 e atendam a 18 
exigências – entre elas, o uso de más-
cara, a medição da temperatura dos 
participantes e capacidade limitada a 
50%.

SEM VACINAS VENCIDAS
O secretário Osnei Okumoto tran-

quilizou a população de que no DF 
não foram aplicadas vacinas venci-
das, ressaltou que não há indícios da 
presença da variante Delta na capital 
e reafirmou que as vacinas aplicadas 
contra a covid-19 se mostram efeti-
vas, com a redução de internações e 
óbitos.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/07/zoo-de-brasilia-e-23-instituicoes-organizam-agenda-virtual-de-ferias/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/06/academias-tem-horario-de-funcionamento-ampliado/
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Ministro da Saúde veio  
ao Guará aplicar e divulgar vacinas
Marcelo Queiroga fez a vacinação simbólica de algumas autoridades, entre elas o ministro da 
Infraestrutura Tarcísio de Freitas e o Advogado Geral da União André Mendonça

Com o objetivo de cha-
mar a população para 
se vacinar contra a 

Covid-19 e contra a Influenza, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, visitou na segunda-
-feira (5 de julho) a Unidade 
Básica de Saúde 1 do Guará 
e fez a vacinação simbólica 
de algumas autoridades do 
Governo Federal e de usuá-
rios da UBS que aguardavam 
para tomar os imunizantes.

“Esta ação visa mostrar a 
importância da campanha de 
vacinação contra a Covid-19 
e também a campanha de va-
cinação contra a gripe, que 
estão ocorrendo de maneira 
simultânea. O Brasil já con-
tratou mais de 630 milhões 
de doses de vacina e já atin-
gimos mais de 45% da popu-
lação acima de 18 anos com a 
primeira dose e os resultados 
estão aí, a redução de inter-
nação hospitalar e a queda da 
média móvel de óbitos”, infor-
ma Queiroga.

De acordo com o ministro 
da Saúde, ele tem trabalhado 
de maneira alinhada com to-
das as secretarias estaduais 
para que a vacinação ocorra 
de forma eficiente e que tra-

ga os resultados que todos 
desejam. “Já vemos um cená-
rio um pouco mais favorável 
para o Brasil e a partir daí ire-
mos projetar ações contra as 
síndromes pós-covid e outros 
problemas sanitários, o que 
é o nosso desafio”, afirma o 
ministro.

Dentre as autoridades 

presentes, foram vacinados 
por Queiroga o ministro-
-chefe do Tribunal de Contas 
da União, Jorge Oliveira, o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, e o chefe 
da Advocacia-Geral da União, 
André Mendonça. Ele tam-
bém vacinou usuários da uni-
dade que aguardavam para 

tomar as vacinas contra gripe 
e ressaltou a importância de 
todos se vacinarem contra a 
doença, que é recorrente no 
período do inverno.

Marcelo Queiroga fez a 
vacinação simbólica de algu-
mas autoridades, entre elas 
o ministro da Infraestrutura 
Tarcísio de Freitas e o 
Advogado Geral da União 
André Mendonça

VACINA CONTRA 
INFLUENZA

A partir  segunda-feira 
passada, a vacina contra o 
vírus Influenza, causador da 
gripe, está disponível para as 
pessoas que não fazem parte 
do grupo prioritário. A deci-
são ocorreu após orientação 
do Ministério da Saúde. De 
acordo com o secretário de 
Saúde, Osnei Okumoto, ga-
rantir a proteção contra o ví-
rus influenza é tão importan-
te quanto se proteger do novo 
coronavírus Sars-CoV-2. O ví-
rus da gripe pode ser agente 
das formas graves da doença, 
especialmente no período 
mais frio do ano. A vacina-
ção anual previne possíveis 

agravamentos e mortes pela 
doença.

“A vacina da Influenza é 
tão importante quanto a da 
Covid e por isso ampliamos o 
quantitativo de pessoas a se-
rem vacinadas. Temos cerca 
de 80 milhões de vacinas em 
todo o país e apenas 37,9% 
das pessoas do grupo priori-
tário se vacinaram. Por conta 
disso, o Ministério da Saúde 
abriu a vacina para todos 
que quiserem se vacinar. A 
Influenza é um vírus respira-
tório que pode levar ao agra-
vamento e ao óbito”, destaca o 
secretário.

Para receber o imunizan-
te, basta procurar uma das 
cem unidades básicas de saú-
de (UBSs) que aplicam a va-
cina. Esses locais funcionam 
das 8h às 17h. Para ser imuni-
zado, é preciso apresentar o 
cartão de vacina e documen-
to de identidade com foto. 
Caso tenha perdido o cartão, 
um novo será entregue na 
unidade de saúde. A cobertu-
ra vacinal da campanha, que 
começou em abril, está baixa 
e não atingiu ao menos 50% 
de cobertura nos grupos de 
risco.

O ministro Tarcísio de Freitas foi um dos vacinados 
pelo ministro Marcelo Queiroga no Guaará

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/06/ministro-da-saude-vem-ao-guara-aplicar-e-divulgar-vacinas/
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PROFESSOR 
KLECIUS

JOSÉ GURGEL

UMAS E OUTRAS

DENÚNCIA  NA  CPI  MOSTRA  A  
IMPORTÂNCIA  DA  ESTABILIDADE 

A denúncia feita pelo servidor do 
Ministério da Saúde na CPI da Covid 
bem mostra o tanto que é importante 
a estabilidade no emprego do servidor 
público. O funcionário público só fez a 
denúncia por ser estável.  Sem a esta-
bilidade estará sujeito às pressões dos 
políticos que o colocaram no cargo. 
Portanto, não é aconselhável que esta 
reforma administrativa aprove  o fim 
da estabilidade do servidor público. 
A não ser que queiramos que o ser-
vidor viva sempre nos  cabrestos  dos 
políticos.

COMISSIONADOS  DO  GDF  
OBRIGADOS  A  APOIAR  A  
INCOERÊNCIA 

Já aqui no Guará (e em outras ad-
ministrações), os servidores comis-
sionados são “obrigados” a aplaudir 
idéias absurdas de seus padrinhos 
para assegurar seus  empregos.  Nas 
Audiências Públicas, todos têm que 
estar presentes e mesmo contra a sua 
vontade, na maioria dos casos, ficam a 
favor de projetos que, claramente, se-
rão prejudiciais à comunidade. Já con-
versamos com alguns que confirmam 
isto e, muitas vezes, nem comparecem 
às reuniões por se sentirem constran-
gidos com a situação. Infelizmente, a 
verdade é esta... e não podemos acu-
sá-los, pois estão defendendo os seus 
empregos.

SEM  ESTABILIDADE ...  TENTAM  
DERRUBAR  GERENTE  

Por falar em falta de estabilida-
de, há rumores de que estão tentan-
do demitir um gerente de  setor da 
Administração Regional do Guará, o 
que reforça a nossa conversa acima. 
“Basta desagradar ao padrasto, que já 
pensam logo em demissão” , sempre 
diz um amigo nosso.  Não interessa o 
bom trabalho realizado.  Esperamos 
que não façam mais uma injustiça 
com os servidores comissionados... 
Voltaremos ao assunto com mais 
detalhes. 

MENOS  RESTRIÇÕES,  MAS  
ESTADO  DE  CALAMIDADE  
CONTINUA  

O governador Ibaneis Rocha a cada 
dia vai diminuindo as restrições por 
causa da Covid-19.  Basta uma peque-
na pressão e lá vem autorização para 
abertura de locais que antes poderiam 
aumentar o número de infectados. Os 
especialistas continuam preocupados, 
pois a pandemia ainda não passou. O 
mais interessante é que o decreto que 

legaliza o ESTADO DE CALAMIDADE 
continua em vigor. É claro! A lei é tão 
“boazinha” para o governo tomar as 
suas decisões!  Se estão diminuindo 
as restrições, não estaria, também, na 
hora de cancelar o estado de calami-
dade no DF?  Ou Não? E repito: Se a lei 
é tão boazinha, por que ficar sem ela? 
Ninguém quer perder a boquinha! 

“CHEIRINHO”  DE  CAMPANHA  
ELEITORAL  NO  DETRAN 

Nesta semana, foi anunciado em 
um jornal local de televisão, uma ativi-
dade do Detran: distribuição de sopão 
aos moradores de rua. Bela iniciativa, 
mas que tem um “cheirinho” de cam-
panha eleitoral  para 2022, tem!  Mas o 
povão não é tão bobo assim não...

ELEIÇÕES  2022  TRAZEM  NOVOS  
BAIRROS  

A proliferação de novos bairros 
habitacionais em Brasília é uma con-
seqüência das próximas eleições em 
2022. A vontade de mostrar serviço 
está fazendo com que o GDF aprove 
ou planeje novos núcleos habitacio-
nais. A todo momento são anunciados 
os futuros locais de moradias. Nestes 
últimos dias, já foram mais de 12 bair-
ros. O que a necessidade e vontade de 
garantir uma votação não faz!   

PROMESSAS  APARECEM,  MAS 
SOLUÇÕES  DOS  PROBLEMAS . . . 
NADA  

Cidade Urbitá,  Santa Felicidade,  
Antiga Rodoferroviária,  Jockei Clube, 
Residencial Bonsucesso, Tororó em 
Santa Maria e muitos outros já foram 
anunciados. E todos têm seus padri-
nhos. Haja moradores para todos es-
tes aglomerados!  Mas em época de 
eleição, tudo é possível.  Aguardemos!  
Depois das eleições, a verdade vem à 
tona e tudo volta ao normal. 

Bar,  boteco  ou  
distribuidora  de  
bebidas 

Só uma perguntinha:  Os locais de 
vendas de bebidas no DF podem hoje 
serem chamados de BAR, BOTECO ou 
DISTRIBUIDORA ?  Se são distribuido-
ras, por que as mesas e cadeiras e por 
que funcionam em horários noturnos 
e pela madrugada ?  Por que não obe-
decem os horários de um comércio re-
gular? E por que não levam a bebida 
comprada para casa? Será se é a legis-
lação tributária que explica tudo?  ... 
Com a palavra, as autoridades do setor 
tributário e a fiscalização... 

Amanhã
O Grande Mentecapto sabe que as mentiras já não estão 

funcionando a contento, pois com as crescentes manifestações 
contrárias ao seu governo, logo trará a completa ruína do seu ridículo 
mandato.

Mostrando cada vez mais o seu desequilíbrio emocional, com a 
tosca milicaiada que o acompanha agarrada nas fartas tetas do Estado, 
coisa que eles adoram, o povão está aí pra sustentar, mesmo que o 
preço a pagar seja alto.

Políticos que o acompanham, batendo cabeça com um golpe mal 
planejado que está cada dia mais deixando o país a deriva, próximo 
ao colapso institucional e afastado de outros países, um verdadeiro 
pária aos olhos do mundo. Cada dia mais sem rumo, as adversidades 
recentes, o desmascaram , tornando-o cada vez mais refém do 
Congresso e um praticante compulsivo da velha política. Sempre se 
gabou não entender de economia, mas parece que de mutretas é um 
grande mestre, com faixa preta em asneiras, a ponto de colocar um 
ministro da economia apenas para agradar ao mercado, cada dia mais 
ganancioso, sacrificando o povo mesmo que custe em pouco tempo a 
derrocada total, a coisa tá feia, com tendência de piora. A dívida pública 
aproxima-se perigosamente dos 100% do PIB, o deficit chegará talvez 
a 1 trilhão no final de ano, com o desemprego cada vez mais rondando 
os lares, a inflação cada dia mais pairando sobre nossas cabeças, se 
a questão da dívida não for devidamente equacionada, voltaremos a 
conviver com a hiperinflação.

A miséria já faz parte do nosso dia a dia, basta olhar em volta, 
amanhã pode não ser um lindo dia.

Em campanha
Apesar de um frio polar de lascar que estava sentindo fui até o 

Porcão pra encontrar com meu velho amigo Caixa Preta, pois o cabra 
conhece o Guará e através dele fico sabendo o que acontece no nosso 
quadrado.

Sentados na nossa mesa preferida, resolvemos assistir as semifinais 
da Euro2020, dessa vez a partida era entre Inglaterra e Dinamarca, mas 
o velho Caixa disse logo que a Inglaterra ganharia com certeza , o cabra 
acertou na mosca.

Conversa vai, conversa vem voltamos a focar nos problemas aqui do 
Guará, que a cada dia aumentam, sem nada que anuncie uma melhora, 
a coisa está de mal a pior, parece até castigo ou alguma praga que 
jogaram. Nos grupos de WhatsApp continuam discutindo o sexo dos 
anjos, abobrinhas sem muito nexo, com a moda de querer reerguer 
figuraças que já passaram por aqui com um mandato ou mesmo 
puxando o saco de quem tinha mandato, sempre defendendo a sua 
boquinha, nada acrescentaram para o nosso crescimento, sempre na 
base de farinha pouca, meu pirão primeiro.

Agora para não perderem o hábito, mas sempre deixando a 
vergonha de lado, querem ressuscitar os antigos e inúteis parceiros, 
para quem sabe ganhar aquele lugarzinho na sombra do gabinete de 
algum inútil desses que talvez sejam eleitos. No Guará a campanha já 
começou, parece a Torre de Babel, tiros pra todo lado, afagos, juras de 
amor, uma mintiraiada danada e muita vontade de arranjar um abrigo, 
a famosa boquinha de algum político inútil desses que querem que 
voltem, deixando de lado o principal que é o Guará.

A população do Guará se tiver vergonha, dá uma banana pra essa 
turma, mostrando de vez que é dona do seu destino e não aceita mais 
servir de curral eleitoral de A ou B, pois já tiveram a chance, nada 
apresentaram, agora recolham-se ao merecido ostracismo, sendo 
banidos de corações e mentes dos contribuintes. O Guará precisa 
começar a escrever a sua verdadeira história, chega de ser coadjuvante 
de folhetim mal escrito.

Precisamos mudar esse roteiro, mas para isso precisamos que a 
população saia de sua zona de conforto, fazendo-se respeitar e sendo 
respeitada por nossos representantes.

Basta!

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Koeba FC é campeão 
do Terrão da 18
Time de Ceilândia venceu o Solano´s na decisão 
por 3 a 0. Lobo Guará ficou em terceiro lugar ao 
vencer a ADG na preliminar

Time amador de 
Ceilândia, o Koeba foi 
o grande campeão da 

17ª Copa 40tão da QE 18, 
ao vencer o Solano´s na final 
por 3 a 0,  domingo passa-

do, 4 de julho. Na prelimi-
nar, o Lobo Guará venceu 
a Associação Desportiva 
Guaraense na prorrogação 
por 1 a 0 depois do empate 
no tempo normal por 3 a 3, 

e ficou com o terceiro lugar. 
O Terrão da 13 volta 

a ficar movimentado em 
agosto com o início do cam-
peonato feminino e em se-
tembro com o 50tão.
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HISTÓRIAS DO GUARÁ 
Os anos em que éramos felizes  

O X GAMES - I Campeonato de Esportes Radicais no 
Cave aconteceu em maio de 1997, no 28º Aniversário 
do Guará. O evento trouxe emoção para toda a família e 
recebeu competições do Campeonato Latino Americano 
de Motocross, Bicicross, Skate Street Amador, Muro de 
Esca-lada, Bungee Jump, Tirolesa, Montainboard, Roller, 
Paraquedismo, Bati-zado de Capoeira, Taekwondo e Karatê. 
Para as crianças foi montado o Espaço Kids, uma tenda de 
mil metros com diversos brinquedos infláveis. Além disso, foi 
armado uma enorme rampa de skate e no encerramento foi 
promovido um grande show musical que encerrou oevento 
e lotou o Teatro de Arena do Guará.  A festa teve repercussão 
internacional.  Sucesso de público.

-  SUCESSO DE PÚBLICO -  RUA DE LAZER DA W3 – Pesquisa 
realizada pelo GDF atestou a aprovação da comunidade e 
a necessidade da Rua de Lazer no centro do Guará II. Aos 
domingos, o local é fechado para deleite da comunidade e para 
as caminhadas e os exercícios muito necessários para quem 
passa a vida dentro de um apartamento.

-  VACINAÇÃO COMEÇA A MOSTRAR RESULTADOS – A vacinação 
e os protocolos de prevenção são necessários e fundamentais 
para a volta à normalidade. Chegaremos lá.

- SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA JÁ  MOSTRA BONS 
RESULTADOS -  Está ficando mais eficiente o serviço de captura 
de marginais que assaltam no Guará. O serviço de câmeras 
combinado com o acesso imediato a todas as viaturas pelo fone 
99970- 9166 tem facilitado o trabalho da PM.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/07/05/koeba-fc-e-campeao-do-terrao-da-18/


QUALIDADE DE VIDA
3 Quartos

Mais espaço 
para a família

Coberturas lineares 233 m2  
Até 4 vagas na garagem
Área externa com spa

Apt0 garden 182 a 195 m2  
3 vagas na garagem
Terraço descoberto

3 Quartos apt0 tipo 114 m2 
2 vagas de garagem 
Varanda gourmet 

Entrega em nov. 2021  
Lazer completo 
Portaria com biometria

Projeto de arquitetura: 
Gomes e Figueiredo Arquitetura
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208/209 Norte  
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)
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