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Como vai ficar a

SAÚDE PÚBLICA DA CIDADE
A Região do Guará vai recber cerca de 40 mil novos moradores nos
próximos anos. Para atender os quase 200 mil habitantes que a cidade
terá, o governo está investindo na ampliação e melhoria da saúde
pública local, com a construção do Complexo Hospitalar da Região
Centro-SUA, de uma UPA e reformando Unidades Básicas de Saúde (UBS).
PÁGINAS 4 A 7

Rênio Quintas

Reinier

Jânio Pinto

Eleito novo presidente do Conselho
Regional de Cultura do Guará por causa da
demisão do presidente anterior, o maestro
Rênio Quintas começa a gestão com vários
desafios, o principal deles tentar retirar o
Teatro de Arena do projeto de privatização
do Complexo de Lazer e Esporte do Cave.

Guará vai estar representada nas
Olimpíadas de Tóquio com dois atletas:
o skatista Felipe Gustavo e o atacante
Reinier (da seleção brasileira de futebol).
Os dois nasceram na cidade, mas
tiveram que buscar o sucesso em centros
maiores.

Na seção "Por Onde Anda?", considerado
o mais habilidoso jogador da história
do Clube de Regatas Guará, Jânio Pinto,
conta onde está morando e o que está
fazendo.Depois de aposentar a carreira
de jogador, ela agora é treinador
reconhecido.
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Alírio, Fraga e Eliana
formam frente
O ex-administrador regional do Guará e
ex-deputado distrital Alírio Neto confirma
que firmou um pacto com o ex-deputado federal Alberto Fraga e a ex-deputada distrital
Eliana Pedrosa para que marchem juntos nas
eleições de 2022. Possivelmente ao governo.
Segundo ele, o que ainda não foi definido é
quem será o cabeça da chapa ao governo e
ao Senado.
Eliana e Alírio encabeçaram uma das
chapas que concorreram ao GDF em 2018,
que chegou a ficar na frente das pesquisas
até há um mês das eleições, mas despencou
para o quinto lugar na apuração final. Fraga
também foi candidato ao governo em 2018,
mas ficou em sexto lugar, atrás de Ibaneis,
Rollemberg, Rogério Rosso, Fátima Souza e
a própria Eliana.
O três, segundo Alírio, estão buscando
novas adesões ao grupo, enquanto também
negociam partidos para concorrerem.

Administrações
recebem R$ 15 milhões
para obras
O GDF anunciou a destinação de R$ 15
milhões às 33 administrações regionais
do Distrito Federal. O valor vai permitir
que se façam obras, reparos e compras
necessárias para a manutenção das cidades. Deste montante, R$ 10 milhões serão
destinados pela Câmara Legislativa ao
programa Renova-DF, de qualificação profissional e recuperação de espaços públicos. O restante será destinado por meio de
decreto de suplementação orçamentária.

Vacinação para pets
A Vigilância Sanitária antecipou a
vacinação antirrábica para cães e gatos. Basta levar os pets de estimação na
Inspetoria da Vigilância na QE 12, em
frente ao Centro Espírita André Luiz, no
Guará I, das 8h30 às 12h30.

O Jornal do Guará, em parceria com a
Associação Comercial do Guará (Avig) lança nas
próximas semanas o Do Guará.
Nosso objetivo é incentivar o comércio do
Guará, fazendo com que o dinheiro circule
dentro da nossa comunidade. Incentivar
que os moradores comprem localmente é
também incentivar a geração de empregos,
receita para a cidade e, assim, contribuir com o
desenvolvimento do nosso Guará. Além de ser
mais sustentável, correto e até mais barato.
Neste guia, os moradores do Guará
encontram tudo o que precisam de forma rápida
e prática, no celular, computador ou tablet, sem
precisar instalar nenhum aplicativo.

Morreu líder comunitário
De infarto fulminante, morreu nesta
quarta-feira, 21 de julho, o líder comunitário da
QE 46, Danilo Albuquerque Lamarca, 40 anos.
Deixa mulher e três filhos.

Técnico guaraense
classifica time feminino
Ex-centroavante, ex-preparador físico e ex-técnico
do Clube de Regatas Guará, Robson Marinho
classificou o time feminino do Cresspon para a
elite do futebol feminino brasileiro a partir do
próximo ano. O time brasiliense também continua
na disputa pelo Campeonato Brasileiro da Série
A2, a segunda divisão, deste ano. A vaga será
decidida no dia 15 de agosto, no Abadião
(Ceilândia) contra o Atlético Mineiro.
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Um novo guia
comercial para o Guará

jornaldoguara.com

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;
GDF, Câmara Legislativa, bancada do DF no Congresso Nacional e agências de publicidade.
/jornaldoguara

contato@jornaldoguara.com

@jornaldoguara

O GDF não para de investir
no combate à pandemia.
Thalita Passos
Enfermeira do HRAN

Mais de 1.000 novos
leitos hospitalares.

R$ 300 milhões para
combater a fome.
Mais de 6 milhões de
máscaras distribuídas.

6.500 profissionais
de saúde contratados.
500 mil testes realizados.
Maior testagem do Brasil.
R$ 5 bilhões em crédito
facilitado para empresários.
Prazo prorrogado para pagamento
de impostos para 37 mil empresas.

3 hospitais permanentes e
5 hospitais de campanha.
700 mil pessoas beneficiadas
por programas sociais.
Higienize as mãos
com frequência.

O uso de máscara
é obrigatório.

Quando a Covid-19 chegou, o GDF foi o primeiro a decretar o isolamento social. Também foi o
primeiro a reservar vacinas para garantir a aplicação da 2ª dose. Esses números demonstram
o esforço que o GDF está fazendo para amenizar os efeitos da Covid-19 aqui no DF. Continue
você também a fazer a sua parte: usando máscara, álcool gel e evitando aglomerações.

Evite
aglomerações.
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SAÚDE PÚBLICA DA CIDADE
E

nquanto a população do Guará pode crescer
cerca de 40 mil habitantes nos próximos anos,
com a ocupação das QEs 48 à 58 (Cidade do
Servidor), da QE 60 e do Setor Quaresmeira, conforme mostramos em edições anteriores do Jornal do
Guará, a cidade se prepara para melhorar o serviço
de saúde para receber esse novo contingente.

Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) chega
até o primeiro semestre de 2022 e daqui a três anos
deve chegar o complexo hospitalar da Região CentroSul, a ser construído no Guará II, que promete ser o
mais moderno hospital público do Distrito Federal.
Esses dois projetos já estão deixando de ser sonhos
e começam a ser concretizados a partir de agora. O

governo anunciou esta semana o início da construção
da UPA no próximo semestre para ser entregue seis
meses depois, enquanto o complexo hospitalar começar a sair do papel com a apresentação de nove empresas que se habilitaram a elaborar o Procedimento
de Manifestação de Interesse (PMI) do projeto que
será oferecido à iniciativa privada para uma PPP.

Passo importante para o
Hospital Centro-Sul no Guará
Governo publica relação de nove empresas autorizadas a realizar estudos de modelagem
técnica da PPP. Quantidade de interessados supera expectativas de secretaria

A

Secretaria de Projetos
Especiais (Sepe) publicou no 15 de julho,
no Diário Oficial do Distrito
Federal (DODF), a relação
das empresas que atenderam
ao edital de Chamamento
Público interessadas em realizar estudos para a implantação e gestão do Complexo
Hospitalar da Região de
Saúde Centro-Sul, que será
construído no Guará II, ao
lado via contorno e das QEs
17 e 19. A quantidade de empresas interessadas na elaboração do projeto superou as
expectativas da Secretaria.
A proposta de construção,
aparelhamento, gestão e operação dos serviços médico-hospitalares da unidade foi
apresentada pela Secretaria
de Saúde para reduzir o déficit no atendimento hospitalar
da rede pública e promover
acesso ao atendimento para
os moradores de Guará I e II,
Park Way, SCIA/Estrutural,
SIA, Candangolândia, Núcleo
Bandeirante e Riacho Fundo
I e II.
O Complexo Hospitalar
vai ocupar uma área de 70
mil metros quadrados onde
é hoje a Unidade Básica de
Saúde 2 e vai ampliar a oferta de especialidades médicas,

serviços de diagnóstico e terapia, além de disponibilizar
leitos de terapia intensiva
adulta e pediátricos.
A unidade, de acordo com
estudos preliminares do GDF,
deverá ser composta por um
bloco hospitalar e um bloco ambulatorial (Policlínica,
Centro de Apoio Diagnóstico,
Central de Exames e Central
de Laudos de Radiologia. A
expectativa é de que sejam
criados cerca de 400 leitos
de internação, UTI adulto, diálise, pronto socorro e
neonatologia.
A proposta de construção do hospital regional no
Guará foi feita ao governo
há dois anos pelo deputado
distrital Rodrigo Delmasso
(Republicanos), morador da
cidade. Inicialmente, o próprio deputado tentou viabilizar recursos públicos, através de empréstimo junto ao
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e depois com recursos da União
para a construção do hospital,
mas as duas tentativas não
avançaram. Foi então que surgiu a ideia de oferecer parceria
à iniciativa privada, nos moldes das santas casas de misericórdia, em que o Sistema
Único de Saúde (SUS) paga

Hospital ficará em área em frente à QE 17, adjacente ao Posto de Saúde 2
por cada atendimento prestado em hospitais montados
e gerenciados por instituições
ou empresas particulares. No
caso do Hospital Centro-Sul,
caberá aos interessados construir o hospital, gerenciá-lo e
oferecer todo o serviço ao governo para atendimento gratuito à população.

PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA

Nessa primeira fase do
projeto, que é o Procedimento
de Manifestação de Interesse
(PMI), as nove empresas que

se habilitaram, estão autorizadas a partir de agora a
desenvolver os estudos de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica
para que o governo possa
oferecer a parceria com a iniciativa privada.
A estruturação da proposta fica a cargo da Secretaria
de Projetos Especiais que, em
parceria com a Secretaria de
Saúde, vai viabilizar a concepção do projeto.
“A área de saúde é muito sensível, e o governador
Ibaneis Rocha tem buscado
todas as alternativas para

viabilizar essa área. Por
isso, uma Parceria PúblicoPrivada, vai ser primordial
para que esse projeto possa
ser realizado. Estamos priorizando essa PPP, mas é claro,
sem deixar de seguir com as
outras parcerias em andamento pela secretaria”, completa o Secretário de Projetos
Especiais, Roberto Andrade.
As empresas terão quatro
meses para desenvolver os
estudos, que serão apresentados em consulta e audiências
públicas. Quem fará a licitação do Complexo Hospitalar
será a Secretaria de Saúde.
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Governo garante UPA do Guará
para o segundo semestre
Obra ficará pronta no início de 2022. Recursos já estão
disponíveis e falta apenas a liberação do terreno, na QI 23 do Guará II

A

Unidade de Pronto
Atendimento
(UPA)
no Guará começará a
ser construída ainda no segundo semestre deste ano
com entrega nos primeiros
meses de 2022. A garantida
foi dada pelo secretário de
Saúde, Osni Okumoto, durante a entrega da revitalização
da Unidade Básica de Saúde
(UBS) da quadra Lúcio Costa
na manhã desta terça-feira,
20 de julho. De acordo com
o secretário, os recursos já
estão disponíveis e falta apenas a transferência do terreno na QI 23 do Guará II, onde
será construída a unidade, da
Secretaria de Economia para
a Secretaria de Saúde, o que
deve ser concluída até o final
de julho. A partir daí, começam as providências técnicas,
como a licitação da obra.
A UPA do Guará será a sétima a ser construída ou ini-

Vicente Pires e Planaltina.
As novas unidades terão 1,2 mil metros quadrados – e, quando concluídas,
terão capacidade de receber cerca de 5 mil pessoas
por mês. As sete UPAs estão
sendo construídas com recursos (R$ 46 milhões) repassados pela Secretaria de
Saúde ao Instituto de Gestão
Estratégica de Saúde do
Distrito Federal (Iges-DF),
que já administra as seis unidades em funcionamento no
DF, além do Hospital de Base
do DF e do Hospital de Santa
Maria.
UPA será intalada na QI 23 do Guará II
ciada a construção em 2021.
A primeira a ser entregue
será a de Ceilândia, que está
com as obras físicas concluídas e será equipada para

ser inaugurada em agosto.
Até novembro, de acordo
com a Secretaria de Saúde,
serão entregues as UPAs de
Paranoá, Brazlândia, Gama,

COMO SERÁ A DO GUARÁ

A UPA do Guará será de
Porte II (para cidades de 100
mil a 200 mil habitantes) e
terá no mínimo 11 leitos de
observação, capacidade de
atendimento médio de 250

pacientes por dia. Como é
um projeto arquitetônico
padrão, como o das Escolas
Técnicas, a construção é rápida e pode ficar pronta em
até seis meses depois de iniciada a obra, e será construída na QI 23 do Guará II, em
frente à estação Metrô Guará,
no lote que pertencia à Caesb
e foi cedido à Secretaria de
Economia, que por sua vez
repassará para a Secretaria
de Saúde.
A Upa não inviabiliza e
nem interfere nas funções
do futuro Hospital da Região
Centro-Sul, previsto para
ser construído no Guará II.
As Upas complementam o
atendimento dos hospitais
ao fazer os atendimentos
de emergência e encaminhamento ao hospital correspondente ao tratamento
pedido e conforme o grau de
complexidade.
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UBS do Lúcio Costa é revitalizada
Foram feitas manutenções na rede elétrica, hidráulica e de dados, além de outros reparos
necessários na unidade, com recursos de emenda parlamentar do deputado Rodrigo Delmasso

A

pós dois meses em reforma, os pacientes
da Unidade Básica de
Saúde 4 do Guará contam
com um ambiente revitalizado e acolhedor para usufruir
dos serviços de saúde oferecidos no local. O secretário
de Saúde, Osnei Okumoto, esteve presente na entrega das
obras de manutenção predial
nesta terça-feira, 20 de julho.
“Sempre me sinto feliz e
bem recebido quando venho
na região Centro-Sul, que
tem uma equipe maravilhosa
e que trabalha arduamente
para atender bem a população. Essa revitalização vai
proporcionar melhor qualidade do atendimento aos
usuários e um ambiente melhor para os profissionais de
saúde”, destaca Okumoto.
A reinauguração da unidade também contou com a presença da superintendência da
Região de Saúde Centro-Sul,
a qual o Guará faz parte, do
deputado distrital Rodrigo
Delmasso
(Republicanos),

de membros do Conselho
de Saúde da região e da
Associação de Moradores.
A reforma foi iniciada no
dia 9 de maio. Na unidade,
foram feitas manutenções em
toda a rede elétrica e hidráulica e revisão nas redes de dados e de esgoto. Além disso,
foi feita manutenção de todo
o encanamento, correção de
infiltrações, instalação de ralos e revitalização de banheiros e copas, além das áreas
em comum.
Vale destacar que mesmo
durante a realização da reforma, os serviços da UBS 4 do
Guará foram mantidos, tudo
com o objetivo de não deixar
a população desassistida. A
revitalização no interior da
unidade teve a finalidade de
tornar o ambiente mais acolhedor e humanizado para a
comunidade.
O gerente da UBS 4 do
Guará, Henrique Guimarães,
ressalta que a equipe se empenhou bastante e priorizou
a reforma. “Gostaria de agra-

decer a todos os servidores,
que mantiveram seus atendimentos mesmo com barulho,
cheiro de tinta, etc. Todos viram a importância desta reforma, não só para nós, mas
principalmente para a comunidade”, afirma.

UNIDADE

A UBS 4 do Guará fica
no Lúcio Costa, possui duas
equipes de Estratégia Saúde
da Família e atende cerca de
oito mil usuários. Além disso,
é responsável pelo atendimento nas unidades prisionais do Centro de Progressão
Penitenciária
(CPP)
e
da Divisão de Controle e
Custódia de Presos (DCCP).
Para Vanda Negrão, moradora do Lúcio Costa desde
a criação das primeiras quadras, este é mais um ganho
para a população local. Ela
acompanhou a inauguração
da UBS, em 1989, pelo então
governador Joaquim Roriz.
Na época o local era um cen-

Secretário de Saúde e deputado Delmasso entregam as
reformadas instalações da unidade
tro de acolhimento e após
muitos pedidos da população, foi transformado em centro de saúde.
“Essa região tem muitos
idosos e precisamos de equipes de saúde aqui para acompanhá-los. Desde a inauguração desta UBS a comunidade
só teve a ganhar, tendo serviços médicos perto de casa.
Não tenho o que reclamar daqui, a equipe é maravilhosa e
o atendimento de excelência”,

elogia.
O
distrital
Rodrigo
Delmasso, autor da emenda
parlamentar que possibilitou
a a reforma, esteve na entrega da reforma e parabenizou
todos os servidores da saúde
pelo trabalho prestado à população do Distrito Federal.
Também parabenizou a postura do secretário de Saúde
com relação à vacinação contra covid-19, principalmente
com relação
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População pode ajudar
na fiscalização de festas e bares
Por meio do site da Ouvidoria e do telefone 162, cidadãos devem
denunciar eventos e estabelecimentos que desrespeitam os protocolos de segurança

A

pandemia da covid-19
ainda não acabou. As
medidas de combate
ao novo coronavírus, assim
como a vacinação, são métodos importantíssimos para
que todos possam voltar à
vida normal o mais rápido
possível. Mas ainda não é a
hora de relaxar. Buscando
aperfeiçoar a fiscalização, a
Secretaria DF Legal está pedindo a participação da população no combate às festas
clandestinas e àqueles estabelecimentos que insistem
em desrespeitar os decretos.
Ao presenciar festas clandestinas, a população nem
sempre sabe a quem recorrer para denunciar. No caso
de eventos pagos – seja por
meio de ingresso ou venda de
produtos, caracterizando atividade econômica –, deve-se
acionar a DF Legal.
Nesses casos, o cidadão
pode e deve procurar informar a pasta pelo número 162
ou pelo site da Ouvidoria. Por
telefone, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira,

das 7h às 21h, e aos sábados,
domingos e feriados, das 8h
às 18h. Já pelo endereço eletrônico, o atendimento é 24
horas.
“A DF Legal tem trabalhado diuturnamente para
conseguir fiscalizar a maior
quantidade de locais possíveis e evitar que festas clandestinas ocorram. Porém,
não conseguimos chegar a
todos os locais, especialmente os mais distantes”, explica
o subsecretário de Atividades
Econômicas da DF Legal,
Francinaldo Oliveira. “Muitas

vezes, quando nos questionam se essa ou aquela festa
foi fiscalizada, a resposta é
negativa. Essas denúncias não
têm chegado com antecedência até o nosso pessoal, que,
sem fiscais suficientes, não
consegue chegar a tempo.”
Com as denúncias, a fiscalização da DF Legal poderá
ser otimizada, e festas que
estejam ocorrendo, por exemplo, em áreas rurais, longe da
vista do poder público, poderão ser mais rapidamente
encerradas e os responsáveis
punidos de acordo com o que

diz a lei.
“Precisamos da ajuda de
todos. Quando uma festa não
ocorre, a chance de que o vírus
se prolifere diminui e assim
salvamos vidas, não apenas
de quem está participando
do evento, mas de quem está
em casa se cuidando, enquanto outros estão se expondo”,
completa Francinaldo.

PARCERIA

Além dos dois canais de
denúncia, a população pode
contar ainda com o telefone da

Polícia Militar (190). Por meio
dele, a central da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito
Federal (SSP) aciona diretamente equipes da DF Legal,
que vão até o local informado
prontamente para assegurar
o cumprimento dos decretos
de combate à covid-19.
A Secretaria DF Legal ressalta que não é responsável
por fiscalizar festas particulares em residências, no caso
de não haver cunho econômico. Caso a população constate uma festa particular com
aglomeração, a recomendação é que se procure a própria Polícia Militar ou ainda a
Vigilância Sanitária.
A quem que encaminhar
denúncias nos meios indicados, a ouvidoria da DF Legal
garante o sigilo e o anonimato. Caso a população queira
acompanhar o que vem sendo feito, a secretaria tem, em
seu site, todos os resultados
das fiscalizações no Distrito
Federal. Basta acessar a aba
de “Resultados” que está do
lado direito do site.
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Dois
guaraenses
nas
Olimpíadas
de Tóquio
Skatista e futebolista, convocados
para representar o Brasil, nasceram
e cresceram na cidade

N

a edição anterior, mostramos a história do
skatista Henrique Gustavo, um dos três representantes brasileiros da modalidade

nas Olímpiadas de 2021, que começam neste final de semana. Mas não será apenas ele. O jogador
Reinier, vendido pelo Flamengo ao Real Madrid no

Reinier
Assim como Felipe Gustavo,
Reinier Luis de Carvalho, 20
anos, nasceu no Guará, mas saiu
mais cedo do que o skatista. Os
dois tiveram que deixar a cidade
natal em busca de horizontes
que pudessem reconhecer e valorizar o talento deles.
Reinier, vendido pelo Flamengo por 30 milhões de euros (R$ 135 milhões na época)
começou a mostrar habilidade
para o futebol na praça da QI 1
do Guará I, até os incentivos de
amigos e boleiros convencerem
o pai, Mauro Brasília, ex-jogador
da Seleção brasileira de Futsal, a
levá-lo para fazer testes no Vasco
da Gama. Ele tinha apenas 9
anos. Mesmo com o talento nato,
não foi aprovado no clube cruzmaltino e nem no Fluminense e
no Botafogo, onde também fez
testes. Mas o Flamengo soube
captar as qualidades da joia e de
lá não mais saiu.
Desde criança, a família viu
nele talento para se tornar um
craque. “Quando tinha dois, três
anos, jogava bola no corredor do
apartamento. A parede do corredor era toda manchada", conta a irmã mais velha, Estephanie.
“Ele dava tanto passe para os
moleques fazerem gol que eu

ano passado, será outro guaraense em Tóquio. Ele
foi convocado pelo treinador da Seleção Olímpica,
Jorge Jardine.

Felipe Gustavo
até reclamava. Dizia “deixa de
ser Papai Noel, vai ficar dando
presente para os outros?”, conta
o tio José Maria Carvalho.

AINDA SE ADAPTANDO

Reinier ainda não “estourou”
na Europa, mas isso não preocupa o Real Madrid, que tem essa
política de ir amadurecendo aos
poucos os jovens talentos que
contrata. Nos primeiros meses
do clube madrilenho, o ex-flamenguista jogou apenas no time
B, que disputa o campeonato espanhol da segunda divisão.
Quatro
meses
depois,
foi emprestado ao Borussia
Dortimund, da Alemanha, e
foi jogar num dos mercados
mais competitivos do mundo.
Quando estava melhorando o
ritmo, Reinier e todo o futebol
alemão teve que interromper
suas atividades por conta da
pandemia. No retorno, o craque guaraense passou a receber
mais oportunidades e a mostrar
mais adaptação ao forte técnica
e fisicamente futebol alemão. A
expectativa da família e do Real
é que ele retorne à Espanha
no próximo ano, já para o time
principal.

Felipe Gustavo Macedo, 30 anos, será um dos
três atletas brasileiros a
representar o Brasil no
skate masculino, esporte
incluído nas Olimpíadas
pela primeira vez a partir deste ano. Assim como
Reinier, ele nasceu e morou no Guará até aos 15
anos, quando foi seguir
carreira profissional dos
Estados Unidos.
O nome pode não
ser muito familiar para
a maioria dos guaraenses e dos brasileiros, até
porque ele pratica um
esporte de pouca visibilidade no Brasil, mas Felipe
Augusto é muito conhecido e reconhecido nos
Estados Unidos e nos países onde o skate tem status de esporte internacional. Patrocinado por uma
das principais marcas de
produtos do skate, Felipe
ganha a vida entre pontes
aéreas e manobras radicais. Na Web tem mais
de 300 mil seguidores. É,
portanto, uma celebridade, embora não o seja por
aqui.

Entretanto, o skate
não era o sonho de consumo esportivo do garoto
Felipe Gustavo, que gostava mesmo era de futebol
até aos sete anos de idade, mas foi influenciado a
mudar pelos irmãos mais
velhos, Paulo Henrique
e Marcos Vinícius, que
eram levados pelo pai
Paulo Macedo para praticarem skate no Parque da
Cidade. Vendo que Felipe
também passou a gostar
do esporte, o pai o presenteou com um skate
também. Ao perceber que
o filho tinha potencial
para crescer no esporte,
depois que Felipe passou
a ser uma das atrações do
Setor Bancário Sul, onde
a galera skatista gosta de
praticar, Paulo construiu
uma pista na própria
casa, na QE 1 do Guará I,
para que os filhos pudessem praticar e Felipe se
aperfeiçoar.

CARREIRA
INTERNACIONAL

Aos 15 anos, Felipe já
era considerado um dos

principais skatistas do
país. Colecionando títulos
nacionais, ele participou
de um campeonato em
Minas Gerais, cujo prêmio era uma passagem
para competir no campeonato mais tradicional
do mundo, em Tampa,
nos Estados Unidos, onde
conquistou o título da
competição, mas não recebeu o prêmio prometido pelos organizadores.
A frustração pelo calote
quase o fez desistir da
carreira. Mas o pai resolveu apostar no potencial
do filho e vendeu seu próprio carro para financiar
a estadia dele nos Estados
Unidos. A decisão foi
acertada. Felipe passou
a receber propostas para
competir no circuito internacional e com novas
conquistas foram surgindo os patrocínios. Com
o sucesso, o irmão Paulo
Henrique, que o incentivou no início da carreira,
também foi premiado, ao
se tornar o fotógrafo oficial de Felipe e também
morar em Los Angeles.
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Guaraense cria programa
de combate à obesidade infantil
Durante a pandemia, as taxas de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes em
todo o mundo aumentaram; o Personal trainer Teo Barreiras criou um programa específico

A

obesidade mórbida infantil
é uma doença que preocupa
bastante os profissionais da
área da saúde e os papais e mamães
dos pequenos. Com a restrição social devido à pandemia da Covid-19,
as crianças praticamente não saem
de casa e acabam acumulando muita energia, fazendo com que a falta
de gasto energético na escola e nas
brincadeiras ao ar livre, associadas ao
maior tempo diante das TVs, videogames e má alimentação, contribuam
para o aumento de peso e um estilo
de vida sedentário. Pensando nisso,
o personal trainer, especializado em
emagrecimento, condicionamento físico e qualidade de vida, Teo Barreira,
criou um programa de combate a
obesidade infantil, com foco especial
em atividades durante o isolamento.
A ideia do profissional é criar atividades pensadas exclusivamente para
a criançada, levando em consideração
a rotina, gostos e particularidades de
cada um, fazendo com que a garotada
se sinta motivada a ter um estilo de
vida mais saudável. “É preciso chamar atenção para a qualidade de vida
e rotina alimentar balanceada dos
pequenos, pois a saúde não se resu-

me só ao corpo em si, ela precisa de
três pilares interligados: corpo, mente e espírito. Dessa forma podemos
fazer com que cada criança aprenda a
gostar de praticar exercícios, sem se
sentirem pressionados ou obrigados”,
afirma Teo.
Exercícios lúdicos, mas que cumpram o objetivo do gasto calórico
diário indicado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), são o diferencial do treinador. Atividades com
cordas, circuitos, brincadeiras da velha infância como pique-pega e morto
vivo são as apostas do treino montado por Teo Barreira, além de incentivar a prática de exercícios em família.
“É importante que os pais passem a
conversar com o seus filhos sobre a
importância de praticar exercícios,
além de participar dessas atividades,
pois assim, além de fazer com que
esses momentos juntos sejam agradáveis, os pequenos se sentem motivados a se exercitar, pois passa a ser
um momento de diversão em família”,
destaca o personal.

PERIGOS DA OBESIDADE INFANTIL

O especialista destaca que ape-

sar da obesidade por si só não ser
uma doença mortal, ela nunca está
sozinha, já que aumenta a chance de
desenvolver diversas comorbidades,
como diabetes, hipertensão, apneia
do sono, problemas cardiovasculares,
doença na vesícula biliar, dislipidemia (níveis elevados de gordura no
sangue), osteoartrite (artrose), câncer, entre outros, além de problemas
psicológicos, como depressão e ansiedade, que podem surgir por causa de
baixa estima e bullying. “É importante
lembrar que crianças e adolescentes
com obesidade têm maiores chances
de apresentar a doença quando se
tornarem adultos, perdendo a qualidade de vida”, explica Teo Barreira.
É justamente na infância que a
criança precisa de estimulação física
e social, pois toda bagagem motora
adquirida nessa fase é fundamental
para o seu desenvolvimento e crescimento. “A OMS diz que a prática diária de realização de atividades físicas
na infância deve ser de ao menos 60
minutos diários, então incentivar as
crianças desde cedo a se manterem
ativas por meio de atividades físicas,
é essencial para um crescimento saudável”, destaca.
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JÂNIO PINTO
Do CR Guará a ídolo do futebol equatoriano
Craque guaraense se destacou mesmo no país vizinho, onde foi artilheiro
por duas vezes e melhor jogador do campeonato por duas vezes. Continua lá como técnico

P

ara boa parte dos torcedores que acompanhou o time do Clube
de Regatas Guará desde a
década de 70, incluindo este
jornalista, ele foi o maior jogador da história do Clube de
Regatas Guará, embora não
tenha conquistado nenhum
título local e nem tenha conseguido projeção nacional,
pelo menos no Brasil. Jânio
Pinto foi também um dos
principais jogadores produzidos pelo futebol brasiliense. Canhoto, extremamente
técnico, inteligente, era um
exímio lançador e cobrador
de faltas, além de artilheiro
nato. Fez parte do lendário
meio de campo do lobo da colina - Barão, Niltinho e Jânio -,
que a torcida da velha guarda
não esquece. Se não fez sucesso fora dos horizontes do
planalto central, ele é um dos
principais destaques da história do futebol equatoriano.

MAS, POR ONDE ANDA
JÂNIO PINTO?

Depois de “ralar” do semiamador futebol brasiliense nas décadas de 80/90,
Jânio teve a oportunidade
de jogar e se destacar no futebol do Equador, onde foi
artilheiro e eleito o melhor
jogador do campeonato nacional por duas vezes. Lá, jogou nos principais times do
país, sempre com destaque.
Depois que parou de jogar,
foi ser treinador lá mesmo
no vizinho tropical, onde é
conhecido como o “rei dos
acessos”, por ter conseguido
subir quatro times das séries
inferiores para a elite local.
Atualmente, Jânio está envol-

vido num projeto para elevar
o clube empresa Libertad, da
cidade de Lojas, a 800 quilômetros da capital Quito. É
um projeto tocado por ricos
empresários,
semelhante
ao que acontece no Red Bull
Bragantino. Faltando quatro
rodadas para terminar a divisão de acesso, o time dele é o
líder isolado do campeonato
e está praticamente classificado para a elite do próximo
ano do futebol equatoriano. Como técnico, elevou o
Independente Del Vale, que
está sempre participando da
Copa Libertadores e da Sul
Americana, da segunda para
primeira divisão e participou
ativamente como conselheiro
da construção do complexo
desportivo do clube.

DESTAQUE NO GUARÁ

Nascido em Volta Redonda
(RJ), Jânio veio para Brasília
com um ano de idade, acompanhando o pai comerciante
em busca do eldorado da capital em 1960. Depois de morar na Vila Planalto, a família
mudou-se para a 414 Sul,
onde se destacava nos campos de terra batida que existiam nas proximidades. Aos
16 anos, foi convidado pelo
técnico do Brasília Futebol
Clube, Ercy Rosas, para participar de uma “peneira” que o
clube iria promover no campo do SLU, nas proximidades
do reservatório da Caesb, no
Lago Sul. Foi aprovado de
cara.
Como juvenil do Brasília,
foi participar de uma preliminar de um jogo do Clube
de Regatas Guará em 1975
no estádio do Cave, quando

fez três gols e entusiasmou
o técnico guaraense Bugue,
que encarregou seu auxiliar-técnico Mozair Barbosa a
contratar aquele garoto habilidoso. Como não tinha assinado contrato com o Brasília,
ele optou pela oportunidade
que o Guará lhe oferecia.
A estreia aconteceu logo
na Copa do Brasil, contra
o Bahia, aos 17 anos. E foi
bem. Com o Guará, no período de março a abril de 1979,
Jânio sagrou-se campeão do
Torneio Seletivo, que escolheria o clube que ocuparia
uma vaga no Campeonato
Brasileiro reservada para o
Distrito Federal - as outras
eram do Brasília e do Gama.
Foi vice-campeão brasiliense de 1981, com o
Guará perdendo a final para

o Taguatinga por 1 x 0. Em
1982, Taguatinga pagou três
milhões de cruzeiros pelo
seu passe, a maior transação
do futebol brasiliense até
então.
Ficou três anos no Taguatinga. Logo depois, teve
uma rápida passagem pelo
São Bento, de Sorocaba e em
1985 disputou o Campeonato
Paulista
pelo
Noroeste,
passou pelo Londrina, do
Paraná, e retornou ao Gama.
No ano seguinte, 1986, defendeu o Tiradentes. Ainda
em 1986, transferiu-se para
o Equador, contratado pelo
América, de Quito, depois
foi para a Liga Deportiva
Universitária (LDU), onde
foi artilheiro do campeonato nacional de 1988, com
18 gols e eleito o craque
do campeonato. No ano seguinte, foi para o poderoso
Barcelona, de Guayaquil, sagrando-se campeão equatoriano e artilheiro da equipe,
com 14 gols. O último time
em que jogou no Equador foi
o Delfín.
Em 1990 Jânio se transferiu para o futebol da Bélgica
e, no ano seguinte foi acometido de uma pubalgia,
lesão essa pouco conhecida
na época. Depois de curado,
em 1992 retornou para jogar no Guará, onde disputou
os campeonatos brasilienses 1992 e 1993. Ainda em
93, jogou no Itumbiara. Sua
carreira de treinador começou em 1996 no Comercial
de Planaltina, depois foi treinar o Brazlândia e de lá para
a Desportiva Bandeirante.
Em 1999 dirigiu os juniores
e depois o time principal do
Clube de Regatas Guará. Em

2000, resolveu voltar ao futebol equatoriano.

SUCESSO NO EQUADOR

Desde então, treina times
no Equador. Logo que chegou, comandou as equipes do
Panamá, Juvenil de Quinindé e
Milagro Sporting. Porém, seu
maior feito ocorreu quando
resolveu aceitar o convite para
assumir o modesto Deportivo
Azogues, criado em 2005. A cidade de Azogues (a 405 km de
Quito) queria ter um time de
futebol profissional. Jânio foi
chamado. Não havia nenhum
jogador contratado. Jânio levou 14 atletas de Guayaquil
e fez teste com vários outros
para montar o plantel. O trabalho deu tão certo que Jânio
conseguiu levar o clube à elite
nacional em apenas um ano.
Ganhou a terceira divisão no
segundo semestre de 2005 e a
segunda divisão na metade de
2006. Com a campanha histórica, virou um herói na cidade, mas foi demitido um ano
depois quando o time atravessava fase ruim. Passou por
outros times equatorianos até
se destacar em 2009 ao levar
o Independiente José Terán à
primeira divisão. Passou depois por Independiente Del
Valle, Sociedad Deportiva
Aucas (da segunda divisão), e
voltou a treinar o Macará e o
Imbabura Sporting Club.
Depois de ficar um ano parado por causa da pandemia,
Jânio está prestes a conquistar mais um título na carreira
de técnico para depois, quem
sabe, retornar ao Brasil se tiver convite. ou voltar a trabalhar no futebol dos Estados
Unidos, onde tem parentes.
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Aulas de desenho
para canalizar a imaginação
Espaço Sonoro oferece aulas de desenho para crianças e adolescentes

A

professora
Abia
Oliveira sempre se interessou por arte e,
desde 2018, ministra suas
aulas na Espaço Sonoro, a
mais antiga escola de artes
do Guará, hoje sediada na
QE 26. Apaixonada pelas téc-

nicas com grafite e lápis de
cor, aperfeiçoou seus traços
e técnicas ao longo do tempo, enquanto se formava em
Engenharia de Energia na
Universidade de Brasília.
Em uma sala montada
para aulas de artes plásti-

cas, na Espaço Sonoro, Abia
reúne seus alunos. Apesar
das aulas serem coletivas, as
atividades são direcionadas
individualmente, respeitando a evolução de cada aluno.
“O curso tem o propósito de
passar os conceitos de linha,

volume, luz e sombra; esboço e composição; teoria das
cores e perspectiva. O estudante do nosso curso inicia
no desenho realista, e passa
por outros estilos de desenhos, como ilustração e cartoon”, explica Abia. “O curso
tem como foco desenho com
grafite e lápis de cor, porém é
possível expandir na utilização de materiais como marcadores e aquarela. Convido a
todos a realizar uma aula experimental de desenho artístico aqui na Espaço Sonoro”.

O curso é voltado para alunos
a partir dos 6 anos, sem limite de idade e acontecem aos
sábados, de 8h às 11h.
ESPAÇO SONORO
@espacosonorobsb
(61) 3222-0113
QE 26 Conjunto L Lote 2
1º Andar
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RÊNIO QUINTAS
“A cultura não pode
perder o Teatro de Arena”
Novo presidente do Conselho Regional de Cultura do Guará protesta contra a inclusão do espaço
na privatização do Cave e reclama do descaso da Administração Regional com a cultura da cidade

C

onsiderado um dos principais ativistas culturais do Distrito Federal,
como coordenador do Polo
de Cultura, músico e produtor há 40 anos, Rênio Quintas
se depara com novos desafios
ao assumir o Conselho de
Cultura do Guará após renúncia do presidente anterior.
E os primeiros desses desafios são a luta para retirar o
Teatro de Arena do projeto
de privatização do Cave e estabelecer uma melhor relação do meio cultural com a
Administração Regional, que
estaria sendo omissa e indiferente com algumas demandas do segmento.
Em relação ao Teatro de
Arena, o novo presidente do
Conselho está investindo em
quatro frentes: no Tribunal
de Contas do Distrito Federal,
onde o projeto está passando por ajustes antes de ser
encaminhado à Secretaria de
Esporte e Lazer para licitação, na Câmara Legislativa,
com pedido de informações
por parte de alguns deputados, e no Ministério Público
Regional para que a comunidade cultural seja ouvida antes da privatização. “Estamos
também preparando uma
campanha de mobilização da
comunidade guaraense para
a importância dela lutar pela
preservação de um espaço
cultural que não pode ser
transformado simplesmente num espaço empresarial”,
conta.

A intenção do movimento
cultural do Guará, segundo
Rênio, é salvar pelo menos
o Teatro de Arena, porque
ele próprio considera praticamente impossível evitar a
privatização do complexo do
Cave. “É inaceitável que se
repasse para a iniciativa privada um espaço com 5 mil lugares, inclusive contrariando
o Artigo 250 da Lei Orgânica
da Cultura (LOC). Não adianta virem afirmar que o teatro vai continuar existindo,
porque certamente não estará mais a serviço da cultura,
pelo menos a cultura popular,
uma vez que será transformado num espaço para geração
de recursos pelo provável
concessionário”, critica.

FALTA APOIO DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Outro desafio do presidente do Conselho de Cultura
é “quebrar o gelo” entre o
segmento e a Administração
Regional do Guará. Rênio cita
o recente episódio do furto dos cabos de energia do
Teatro de Arena há mais de um
mês, sem que sejam tomadas
providências. “Recorremos
à Administração, que repassa o assunto para a Novacap,
que não nos responde e nem
toma providências. É inaceitável que uma Administração
Regional não consiga resolver uma simples reposição de
uma pequena quantidade de
cabos de energia. Isso é omis-

De acordo com Rênio, segmento cultural tem receio que o
teatro não seja utilizado pela cultura popular
em caso de privatização
são e negligência, pra mim,
de propósito, para depois
justificar a necessidade de
incluir o espaço na privatização”, diz ele, que protocolou
denúncia contra a omissão da
Administração do Guará na
Procuradoria Geral do DF.

RUA DE LAZER
MAIS DINÂMICA

Outras propostas do presidente do Conselho de Cultura
é revitalizar a Rua de Lazer
no centro do Guará II, interrompida por causa da pandemia, embora a rua continue
interditada durante o domingo por força de lei, e o retorno do Festival Universitário
de Música Candanga (Finca),
um festival criado há mais de
30 anos, que envolve várias

atividades culturais de forma
itinerante entre quadras das
cidade do DF .
“Em relação à Rua de Lazer,
queremos movimentá-la com
atividades que atraiam o morador de outras quadras e
não apenas os vizinhos. Não
pode continuar sendo apenas
uma rua fechada aos domingos, como se fosse um Eixão
do Lazer sem alma. Precisa
de atrações, como artesanato, pequenos shows culturais,
praça de food trucks para
que as pessoas lanchem por
lá mesmo, atividades para
crianças e pets, entre outras
atrações”, enumera. Rênio
defende também que a Rua
de Lazer seja itinerante e
não fique apenas na via central do Guará II. “Poderia ser
naquele quadradão entre o

condomínio Sargento Wolf
e a Delegacia de Polícia, que
tem um espaço inutilizado.
Montaríamos uma praça de
food trucks para ajudar a
custear cachês de artistas
e a produção, por exemplo.
Poderia ser de vez em quando na quadra Lúcio Costa, no
Cave... Seria mais dinâmico e
diferente”.
Para Rênio, a cidade tem
o maior celeiro cultural do
DF fora do Plano Piloto, mas
que não é aproveitado ou não
é prestigiado como deveria.
“Nós vamos mudar essa configuração”, promete.
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GUARÁ VIVO

HISTÓRIAS DO GUARÁ

Torcida do Botafogo terá sempre
um lugar especial no Guará

Aconteceu em 2007, no então Bar “Caminho de Casa ” da QE
17. Os botafoguenses se reuniam e comemoravam o “Fogão”
nas alegrias e nas tristezas. A fidelidade continua, mas agora já
não tem mais a filial do Botafogo no DF.

CURTA AS RÁPIDAS

- FEIRA SEM FISCALIZAÇÃO – Quando se chega na Feira do Guará
se percebe a desorganização e várias invasões de ambulantes que
se proliferam sem a mínima organização ou respeito.
- TUDO ACONTECE QUANDO SE APROXIMA AS ELEIÇÕES – Que
venham as obras que a cidade tanto precisa e venham logo. A
comunidade aguarda o cumprimento das promessas.

- O GUARÁ PODE ELEGER ATÉ DOIS DISTRITAIS – Só falta combinar
com eleitor. Há várias eleições os moradores tentam se unir para
concentrar os votos, mas é difícil. Enquanto isso a cidade vai
perdendo verbas preciosas que poderiam ser aplicadas na nossa
cidade.
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JOSÉ GURGEL

PROFESSOR
KLECIUS
AULAS PRESENCIAIS COM
PROFESSORES VACINADOS

O GDF está anunciando, para o dia 02
de agosto, o reinício das aulas presenciais
nas escolas públicas. Um dos problemas
para a volta destas aulas está sendo a desorganização do governo no esquema de
vacinação contra a Covid-19. Ninguém
se entende neste governo quando o assunto é vacina. Estamos comentando,
pois os professores estão decididos a só
voltarem às salas de aulas depois de vacinados. Para o bem do próprio professor e
também dos alunos. Sempre lembramos:
A VIDA É O MAIS IMPORTANTE!

A PALAVRA TEM
QUE SER DO GOVERNO

Por falar em vacinação, o governo
está tão perdido no assunto, que esta
semana o Chefe da Casa Civil GUSTAVO
ROCHA ao dar informações sobre o atendimento de vacinas chegou ao cúmulo de
informar num programa de televisão: “...
o governador determinou o fim do agendamento para vacina ... mas vou dar minha opinião pessoal ... com isto vai ter fila
e muito fila e depois não venham reclamar e dizer que não avisei...”. Pareceu que
os dois (governador e chefe da casa civil)
não estavam se entendendo e Nós ali assistindo suas divergências. As suas palavras foram tão incisivas contra a ordem
que já nem sabíamos em quem acreditar!
Senhor Secretário: O SENHOR ESTAVA
FALANDO EM NOME DO GOVERNO e
para a comunidade não interessava sua
opinião pessoal.

GOVERNADOR QUERIA PÚBLICO,
TORCIDA DO MENGÃO CONSCIENTE

Neste jogo de quarta-feira do
Flamengo pela Copa Libertadores da
América, o governador do DF e flamenguista IBANEIS ROCHA colocou à venda
18.000 ingressos para o jogo. Esta quantidade de torcedores já dava uma aglomeração bastante razoável. Mas para os
dirigentes, o que interessava era ter um
bom público e, principalmente, uma boa
renda. Só não contavam com a consciência dos torcedores que não compraram
nem 5.000 bilhetes para se aglomerarem
no Mané Garrincha. Como flamenguistas
e vacinados, parabenizamos os torcedores que não foram ao estádio e só não
foi melhor porque ainda compareceram
alguns.

FLAMENGUISTA PAGA E NÃO ENTRA
NO ESTÁDIO

Como torcedor do nosso MENGÃO,
vou repassar o que ouvi de alguns fanáticos pelo mais querido: se o interesse era
RENDA avisassem-nos que doávamos o

15

UMAS E OUTRAS

valor do ingresso, mas não iríamos arriscar as nossas vidas. Da próxima, avisem!

COMUNIDADE QUER ESPORTES,
MUSEUS QUANDO SOBRAR VERBA

Mesmo com a maioria contra, nesta semana o governo, em especial a
Secretaria de Cultura, continua insistindo na idéia da construção do Museu da
Bíblia. A comunidade do Guará ficaria
agradecida se os gastos com o referido
Museu fossem transferidos para as reformas da nossa Área Esportiva do Cave.
Seria muito mais proveitoso! Pense, senhor governador!!!

INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA MUDA
DE NOME

Nesta semana, aconteceu mais uma
“esquisitice” aqui no Guará. Uma Área
de Proteção Ambiental pertencente ao
Parque foi agrupada com outras três
áreas e “tudo junto” passaram a denominar-se Super Park Sul. Acontece que o tal
setor SMAS é uma área de invasão e qualquer ação naquele local deve ser decidida e autorizada pelo Ibram. E tem mais:
até o nome (SMAS) é pura invenção.

AUTORIZAÇÃO IRREGULAR DE USO

Numa dessas administrações passadas, o então Administrador da época autorizou irregularmente a alguns
proprietários de lojas de materiais de
construção, o uso da área para depósito de areia, tijolos, etc. Dizia ser provisório. Mas todos os invasores sabiam
ser área do nosso tão invadido PARQUE
ECOLÓGIO EZECHIAS HERINGER. E
agora o padrasto vem com esta “lorota”
de que está apenas mudando o nome do
local para valorizar mais a área. Como
valorizar, se faz parte do parque e não
precisa de valorização? Isto está cheirando outra coisa!!! Na próxima semana daremos todos os detalhes de mais
uma que querem aprontar para o nosso
PARQUE e para o nosso Guará... O local é
conhecido por todos como INVASÃO DOS
AREEIROS.

INSCRIÇÃO ENEM ENCERRADA, BB
CONTINUA E CAIXA VEM AÍ

As inscrições para o ENEM já encerraram, mas as do Banco do Brasil continuam até o dia 28 deste mês e o concurso da Caixa Econômica está vindo aí.
Está na hora dos jovens aproveitarem
as ocasiões e estudarem para garantirem um emprego, por enquanto estável.
E tem mais: quem se inscreveu para as
provas do ENEM aproveitem para caprichar nos estudos. O número de inscritos ficou abaixo do previsto, portanto
APROVEITEM! BONS ESTUDOS!!!

A praça
Lá no Porcão onde bebíamos uma cerva, jogando conversa fora eu
e meu amigo Caixa Preta discutíamos o lançamento ou relançamento
de um projeto, que parecia ter sido engavetado, agora querendo
voltar com força total, uma cretinice totalmente estilizada.
Voltamos a falar do Adote Uma Praça, onde os contribuintes que
moram nas cercanias das praças, passam a cuidar delas como se fosse
o seu quintal.
Sabe-se que a muito as praças do Guará de um modo geral sofrem
de completo abandono por parte da Administração, na sua maioria
ocupadas por quiosques, vagabundos, usuários de drogas e tudo que
pode ser ocupado numa praça abandonada, com bancos, quadras
esportivas detonadas, um lixão.
O velho Caixa meio saudosista me falou que lá pela década de 60
tinha uma música que falava justamente das praças, mais ou menos
assim: A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo
jardim...esses versos embalaram muito namoro por aqui não é da
minha época, mas já ouvi falar.
Lamentavelmente hoje o que vemos nas praças do Guará é
um cenário desolador, pois, com a quantidade de lixo acumulado,
calçadas quebradas, nem banco, nem jardim, flores menos ainda, até
os parquinhos infantis estão detonados em nada que se pareça um
ponto de encontro comunitário.
Dá saudade de quando tínhamos praças, onde era tradição a
vizinhança se encontrar para bater um papo descontraído no final da
tarde ou mesmo a noite, levando a tiracolo os filhos pequenos para
curtir.
Tinha parquinhos, onde elas podiam brincar, as quadras
poliesportivas bem cuidadas, algumas tinham até aparelhos de
ginástica onde os usadões e jovens aproveitavam, os cachorros
tinham o seu espaço para dar uma circulada trazido por seus donos,
mas parece que tudo vai ficar no passado.
Mas nós não desistiremos, queremos nossas praças de volta e
com elas tudo de bom que uma praça bem cuidada tem para receber
a comunidade, onde possamos sentar para disputar uma partida de
dominó ou mesmo tomar uma com os amigos, como deve ser.
Chega de conversa fiada, queremos nossas praças!!!

QUALIDADE DE VIDA
3 Quartos

Mais espaço
para a família

GUARÁ II | QI 33

3 Quartos apt0 tipo 114 m2
2 vagas de garagem
Varanda gourmet
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
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208/209 Norte
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)
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(Av. Araucárias)
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