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Praças Praças 
mais mais 
coloridascoloridas

Sem manutenção há muito tempo, as praças e 
quadras esportivas estão aos poucos sendo re-
cuperadas pela Administração Regional, a pe-
dido de moradores e lideranças comunitárias.

Dai  Dai  
RibeiroRibeiro

A engenheira ambiental 
responsável pela Horta 
Comunitária do Guará e 
amante da natureza é a 
Personagem da Cidade, 
na página 11. 

Queimada masculina 
nas quadras do Guará
Depois da criação do grupo feminino Zoe de 
queimada, o esporte, que já foi xodó dos jovens 
das décadas de 60 e 70,  ganha também um grupo 
masculino no Guará. O novo time se  reúne três 
vezes por semana na entrequadra 24/26, e agora 
procura adversários para começar a competir  
(Página 13). 

Delmasso pede 
apuração de 
irregularidades  
nas quadras novas
Deputado encaminhou ofício ao Ministério Público 
solicitando empenho na apuração das denúncias 
publicadas pelo Jornal do Guará sobre tentativas 
de estelionato na venda de terrenos inexistentes  e 
irregularidade na ocupação de outros distribuidos por 
cooperativas (Página 7). 

https://jornaldoguara.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/04/queimada-masculina-modalidade-ganha-mais-adeptos-no-guara/


7 A 13 DE AGOSTO DE 2021 JORNAL DO GUARÁ2 

&POUCAS    BOAS
ALCIR DE SOUZA

ISSN 2357-8823
Editor:  Alcir Alves de Souza (DRT 767/80)
Reportagem: Rafael Souza (DRT 10260/13)

 Endereço: SM IAPI ch. 27 lotes 8 e 9 
                   71070-300 • Guará • DF

 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.

Circulação

contato@jornaldoguara.com

JORNAL DO GUARÁJORNAL DO GUARÁ

jornaldoguara.com /jornaldoguara61 33814181 @jornaldoguara

Um novo guia  
comercial para o Guará

O Jornal do Guará, em parceria com a 
Associação Comercial do Guará (Acig) 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. 

Corrida contra  
o tempo

Continua a saga dos pais de Isabel dos 
Santos, dez meses, que precisa de arrecadar 
R$ 9 milhões para adquirir o remédio 
Zolgensma, considerado o mais caro do 
mundo, antes dela completar dois anos. O 
remédio é o único que combate a Atrofia 
Muscular Espinhal (Ame), que destrói os 
neurônios motores progressivamente.

 A família dela e os amigos lançaram uma 
campanha nas redes sociais para conseguir 
arrecadar o dinheiro. A reportagem do 
Jornal do Guará da semana passada ajudou 
bastante, mas ainda não é suficiente. 

Alírio na corrida
Parece que o ex-deputado distrital e ex-administrador 

regional Alírio Neto está curado de vez dos AVCs que sofreu 
há dois anos e do câncer diagnosticado. Depois de recuperar 
a maior parte da visão que havia perdido, Alírio agora está 
retornando com força ao meio político. Ele tem sido visto 
com frequência no Franz Café da QE 13 em conversas com 
parceiros. 

Como noticiamos aqui, Alírio firmou um pacto com os 
ex-candidatos ao governo do DF e ex-parlamentares Eliana 
Pedrosa e Alberto Fraga para a formação de um grupo para 
concorrer às proximas eleições no DF em 2022 Mas ele 
garante que ainda não escolheu o cargo que vai concorrer. 

Guia para volta  
às aulas com segurança

Com a retomada das aulas presenciais na rede pública 
de ensino, a Secretaria de Educação (SEE) produziu um 
documento que traz instruções detalhadas das medidas não 
farmacológicas a serem seguidas no ambiente escolar durante 
o retorno.

O documento“Parâmetros para a Retomada das Atividades 
Presenciais nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal no Ano Letivo 2º/2021”, serve de guia 
para gestores, professores, pais e alunos para que tomem os 
cuidados sanitários contra a Covid. 

Campanha para 
retirada do 
Teatro de Arena 
da PPP

O Conselho de Cultura 
do Guará, presidido pelo 
maestro Rênio Quintas, está 
numa cruzada para tentar 
retirar O Teatro de Arena da 
privatização do Complexo de 
Lazer e Esporte do Cave.

O Conselho já recorreu 
oficialmente ao Ministério 
Público do DF, ao Tribunal de 
Contas do DF, à Corregedoria 
Geral do DF e à Câmara 
Legislativa pelos meios legais, 
enquanto tenta convencer a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
a deixar o espaço de fora do 
projeto. 

É uma corrida contra o 
tempo, porque o processo 
de privatização do Cave está 
em fase de conclusão para o 
lançamento do edital que vai 
escolher os concessionários.

DF Presente  
de volta ao Guará

A operação do programa DF Presente, 
que envolve vários órgãos do governo, 
está de volta à cidade para limpeza 
de áreas públicas, tapa buracos, 
recolhimento de sucata, recuperação 
de meios fios, poda de árvores e outros 
serviços de manutenção. 

CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO PIX
CPF 006.645.801-30
Rayssa Emanuelle P Santos (mãe)

https://www.instagram.com/jornaldoguara/


P R O N T O  P A R A  M O R A R !
V I S I T E  O  D E C O R A D O

QE-38, DO SRIA - Guará II

3 9 6 3 - 2 3 7 0
*Memorial – Registrado no R-8 da matrícula 
número 16.638 do cartório do 4º Ofício de 
registro de imóveis do DF.

O Residencial Guará Village encanta seus 
futuros moradores com alto padrão de quali-
dade e segurança. Ao Lado no Novo Parque 
Bosque dos Eucalíptos.

• Lazer equipado e decorado • Salão de festas • Fitness
• Brinquedoteca • Espaço Kids • Sauna e descanso de sauna

• Espaço Gourmet/ Churrasqueira.

Área de Lazer
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Novo colorido às quadras 
A pedido dos moradores, através da Ouvidoria, e de lideranças comunitárias, a 
Administração Regional tem recuperado praças e quadras esportivas com recursos próprios

POR LÚCIO FLÁVIO E FOTOS DE LÚCIO BERNARDO 
JÚNIOR, DA AGÊNCIA BRASÍLIA

O clima é de cidade do 
interior. Diga-se de 
passagem, um charme 

inerente às quadras do Guará, 
que sempre contam com par-
quinho infantil para as crian-
ças e quadra poliesportiva 
onde os jovens possam extra-
vasar as energias, descontrair, 
enfim, se divertem. Agora, pe-
los menos sete delas trazem 
um atrativo a mais. Estão mais 
coloridas, melhor sinalizadas 
e amparadas por pequenos 
reparos. A melhoria é fruto 
de uma relação que tem dado 

certo entre a Administração 
Regional e a comunidade, via 
Ouvidoria do GDF. Os mora-
dores fazem seus pedidos e o 
poder público tenta atender.

 “A Ouvidoria tem sido 
fundamental para que a ges-
tão de nossas demandas seja 
realizada com sucesso”, obser-
va a administradora Luciene 
Quintana. “É por meio desse 
canal que as pessoas chegam 
até nós”. Graças a essa comu-
nicação, as quadras da QI 02, 
QI 10, QI 14, QE 01, QE 03, 
QE 18 e QE 38 passaram por 
algum tipo de intervenção 
recentemente. “As quadras 

do Guará, por muito tempo, 
ficaram abandonadas”, diz o 
prefeito da QI O2, Francisco 
Xavier de Castro, o Pequito. 
“Estamos satisfeitos. Sempre 
que surge uma demanda, abri-
mos uma ordem de serviço na 
ouvidoria e os atendimentos 
têm sido céleres”, conta o líder 
comunitário.

O estilo bucólico da praça, 
recheado de bancos de praça 
e sutilmente arborizado, sem-
pre faz a aposentada mineira 
de Patos de Minas, Guaraci 
Vieira de Matos, 66 anos, lem-
brar da terra natal. Segundo 
a moradora, as benfeitorias 

executadas pela equipe de 
manutenção e conservação 
da Administração Regional no 
espaço de 200 metros, como 
as novas pinturas coloridas 
do playground e cores vivas 
no piso da quadra polies-
portiva, tornou o lugar mais 
agradável ainda. “É um lugar 
de bom convívio, os morado-
res gostam de vir aqui no fim 
da tarde, de passear aos fins 
de semana. São espaços pú-
blicos usufruídos por muita 
gente deste setor, muito im-
portante manter limpo e bem 
cuidado, as manutenções são 
necessárias sempre”, elogia a 

moradora.
Amantes do basquete, os 

estudantes Enzo Casimiro, 
17 anos, e Leonardo Lobo, 18 
anos, admitem que a quadra 
pintada ficou mais convidati-
va. “Quando tudo é arrumado, 
estimula a gente de vir para cá, 
eu nem moro nessa quadra, 
mas gosto de vir brincar aqui”, 
revela Lobo. “A quadra, com a 
pintura nova ficou ótimo, é um 
convite para a diversão, incen-
tiva a gente a vir para cá to-
dos os dias”, faz coro o colega 
Casimiro.  Leonardo Lobo, que 
nem mora na região, aproveita 
as boas condições da quadra 

O estudante Leonardo Lobo, que nem mora na região, 
aproveita as boas condições da quadra para jogar basquete 

com o colega Enzo Casimiro

Celia Maria Gomes elogia as  
melhorias nas praças,  

principalmente com a recuperação da pintura

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/03/novo-colorido-as-quadras-esportivas-do-guara/
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para jogar basquete com o co-
lega Enzo Casimiro

MELHORA O ASTRAL
Moradora da QI 14, a técni-

ca de arte gráfica, Célia Maria 
Gomes, 58 anos, todos os dias 
faz caminhada na praça da 
quadra. Ela confessa que an-
dava desanimada com a su-
jeira do lugar, a falta de vida 
da quadra poliesportiva, que 
também ganhou cores vibran-
tes. Nem acreditou quando um 
dia chegou para fazer seu coo-
per diário e viu reeducandos 
da Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso do Distrito 
Federal besuntando de tinta 
o chão da quadra. “Para gente 
que sempre usa esse espaço 

para fazer exercício, como área 
de lazer, é muito bom ver o lu-
gar bonito, melhora até o as-
tral da gente”, comenta. “Essa 
praça é bem frequentada pelos 
moradores da 14, todo final de 
tarde enche de menino para 
brincar na quadra que acabou 
de ser pintada”.

Outro espaço que recebeu 
tinta nova no piso e nos alam-
brados foi a quadra poliespor-
tiva da QE 03. Há dez anos mo-
rando bem do lado do espaço, 
o marceneiro Petrônio Silva, 42 
anos, conta que não via o lugar 
bem cuidado há bastante tem-
po. “Um dia abri a marcenaria e 
vi o pessoal da Administração 
pintando a quadra. É bom né, 
sempre tem gente brincado ali, 
principalmente criança, é bom 

estar bem cuidada”, destaca.
Pequenos reparos e novas 

pinturas deram o ar da graça 
em outras quatro quadras da 
cidade nos últimos meses.  “O 
Guará é uma cidade onde as 
pessoas gostam de usufruir 
quadras e praças. Temos tido 
reuniões com as lideranças 
esportivas da cidade e esse 
trabalho em parceria tem be-
neficiado a educação, na res-
socialização dos jovens da nos-
sa comunidade, a gente sabe 
que o esporte traz libertação, 
isso significa menos jovens na 
criminalidade”, avalia a admi-
nistradora do Guará, Luciene 
Quintana. 

Demanda tem sido provocada pelos moradores via Ouvidoria, 
canal que tem aproximado a comunidade da RA. Na foto 

Guaraci Vieira.

Para a administradora regional do Guará, Luciane Quintana, 
os trabalhos de manutenção realizados nesses espaços de 

importante convivência social têm efeito libertador.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.convictaimob.com.br/


Na volta às aulas,
o cuidado é matéria 

obrigatória.

Higienize as mãos
com frequência.

Use máscara,
é obrigatório.

Evite
aglomerações.

Sofia Lopes Guedes
Aluna do CEF 05 do Guará

A espera acabou: as aulas presenciais estão de volta. E aqui, no DF, elas vêm 
cercadas de todos os cuidados para oferecer total segurança. Os professores já estão 
vacinados. As salas de aula serão higienizadas entre um turno e outro. As escolas 
vão disponibilizar lavatórios e álcool gel para alunos, professores e funcionários. 
E o uso de máscara continua sendo obrigatório. Tudo para garantir a proteção de 
alunos e professores. E uma volta às aulas com a tranquilidade que todos esperam.

Tire suas dúvidas, 
acesse aqui

com o celular.
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Delmasso pede ao MPDFT apuração sobre 

IRREGULARIDADES NA  IRREGULARIDADES NA  
EXPANSÃO DO GUARÁEXPANSÃO DO GUARÁ
Deputado se baseia em  
reportagem do Jornal do Guará 
que relata tentativa de golpes em 
venda de lotes que não existem e 
ocupação irregular de terrenos de 
cooperativas

O vice-presidente da Câmara 
Legislativa, deputado distri-
tal Rodrigo Delmasso (Repu-

blicanos), morador da cidade, encami-
nhou ofício ao Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios solicitan-
do que o órgão ”proceda a apuração e 
responsabilização dos atos cometidos 
em razão de suposta prática criminosa 
de venda ilegal de terras públicas a par-
ticulares na Expansão do Guará (QEs 
48 a 52)”, de acordo com denúncias pu-
blicadas em reportagem do Jornal do 
Guará da semana passada.

“Inicialmente, cumpre trazer ao co-
nhecimento deste douto órgão fisca-
lizador a existência de práticas ilegais 
cometidas por grupos de pessoas que 
usurpam de terras públicas, dando-lhe 
a aparência de particular, quando na 
verdade são áreas de domínio públi-
co. A informação foi noticiada numa 
publicação do Jornal do Guará, a qual 
pode ser encontrada no link: https://
jornaldoguara.com.br/estelionato-e-ir-
regularidadesna-expansao-do-guara, 
demonstrando uma possível prática 
criminosa de estelionato e usurpação 
de terra pública na Expansão do Guará. 
Além disso, a reportagem denuncia a 
ocupação irregular de áreas públicas 
e de terrenos que foram destinados às 
cooperativas”, diz o ofício encaminha-
do pelo deputado em nome da Câmara 
Legislativa.

ESTELIONATO E IRREGULARIDADES  
NA EXPANSÃO DO GUARÁ

Na edição da semana passa-
da, o Jornal do Guará trouxe 
uma reportagem especial sobre 
a preocupação da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
(Codhab) com o aumento de 
denúncias de tentativas de este-
lionato com venda de terrenos 
e ocupação de outros de forma 
irregular na Expansão do Guará 
(QEs 48 a 58) na parte destinada 
às cooperativas habitacionais. 

A Codhab emitiu uma nota 
alertando a população para não 
cair no golpe de venda de lotes 
destinados às cooperativas ha-
bitacionais, principalmente no 
Guará. De acordo com a empre-
sa, “não existem ofertas de lotes 
a serem distribuídos a qualquer 
associação ou cooperativa habi-
tacional na região do Guará ou 
Vila Telebrasília, sejam a título 
de venda, alienação ou por edi-
tais. Portanto, qualquer tentati-
va de comercialização de lotes 
nas citadas regiões, por parte 
de cooperativas/associações 
alegando que representam a 
Codhab ou os interesses desta, o 
fato deverá ser denunciado ime-
diatamente em uma delegacia 
de polícia mais próxima, bem 
como, reportar o fato pelo canal 
da ouvidoria – 162”.

A nota da Codhab tenta es-
tancar uma nova onda de ofer-
ta fictícia de lotes no Guará e 

na Vila Telebrasília, onde falsas 
cooperativas e lideranças ou es-
telionatários garantem ter direi-
to a uma nova remessa de lotes. 
No Guará, de acordo com essas 
ofertas, além de lotes remanes-
centes nas novas quadras, que 
voltariam a ser distribuídos às 
cooperativas, teriam outros pre-
vistos numa hipotética “expan-
são da QE 38”, um assentamento 
reivindicado para o terreno ao 
lado do campo de grama sinté-
tica, onde existe um campo de 
futebol de terra batida e uma 
plantação de eucaliptos.

Segundo o assessor da 
Codhab, Luciano Marinho, es-
telionatários estão usando o 
nome de cooperativas que se-
quer são cadastradas no órgão, 
para oferecer lotes na cidade. 
“Todas as cooperativas sele-
cionadas para a Expansão do 
Guará já receberam suas cotas 
e não há mais possiblidade de 
novos acréscimos. E essa ex-
pansão da QE 38 não existe e 
nunca existiu projeto por parte 
do governo”, esclarece. O as-
sessor conta que a polícia e a 
Codhab conseguiram identifi-
car duas cooperativas suspei-
tas da tentativa de estelionato 
e que estão sendo tomadas pro-
vidências para incriminá-las.

De acordo com denúncias 
à polícia e à Codhab, os este-

lionatários estão anunciando 
os lotes em sites de vendas, 
principalmente na OLX, e já 
conseguiram enganar vários 
interessados. “Temos relatos 
de vítimas que entregaram car-
ro e repassaram dinheiro em 
troca desse pretenso direito a 
lotes no Guará”, conta Luciano 
Marinho. 

Além dos lotes que não exis-
tem na “expansão da 38”, os 
estelionatários estão aplican-
do outro golpe na venda de 
terrenos nas quadras novas. 
Segundo Marinho, eles iden-
tificam os lotes ainda vazios, 
forjam documentos de repasse 
às cooperativas, e os revendem. 
As vítimas só descobrem o gol-
pe quando procuram a Codhab 
para a regularização.

OCUPAÇÃO IRREGULAR
Outra denúncia que a em-

presa está apurando é o desvir-
tuando na ocupação dos lotes 
distribuídos às cooperativas 
na Expansão do Guará. São vá-
rios casos de construções fora 
dos padrões técnicos para a re-
gião definidos pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (Luos), como 
prédios para quitinetes e até 
para um hotel de passagem  que 
vende estadias mais baratas. 

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/02/delmasso-pede-ao-mpdft-apuracao-sobre-irregularidades-na-expansao-do-guara/
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Guaraense em chapa à OAB/DF
Advogado Leonardo Rangel é o candidato a secretário na chapa de Guilherme Campelo

Com a proposta de des-
centralizar as ações da 
Ordem dos Advogados 

do Distrito Federal, o candi-
dato à presidência nas elei-
ções da entidade Guilherme 
Campelo está compondo 
sua chapa com profissionais 
que morem e atuem fora 
do eixo Plano Piloto/Lagos 
Sul e Norte. A proposta de 
Campelo é oferecer melho-
res condições de trabalho a 
esses advogados e fortalecer 
as subseções das regiões ad-
ministrativas que, segundo 
ele, foram em parte ignora-
das pelas últimas gestões da 
OAB/DF.

Guilherme Campelo, que 
é filho de Estênio Campelo, 
um dos mais influentes ad-
vogados do DF, e sobrinho 
do ministro aposentado do 
Tribunal de Contas da União, 
Valmir Campelo Bezerra, 
aposta suas fichas também 
nos efeitos da polarização 
entre os grupos liderados 
pelo presidente da OAB/DF, 
Délio Lins e Silva, candidato à 
reeleição, e o do governador 
e ex-presidente da entidade, 
Ibaneis Rocha, representado 
pela candidato Thais Riedel, 
para conseguir os votos ne-
cessários para se eleger. Além 
da estratégia de conquistar 
os descontentes com os dois 

grupos e na proposta de am-
pliação da base da pirâmide 
da ordem, Campelo, 36 anos, 
tenta conquistar também o 
voto dos advogados mais jo-
vens, cansados, segundo ele, 
das gestões centralizadoras e 
pouco transparentes que do-
minam a OAB/DF por várias 
décadas. 

LEONARDO RANGEL
E nessa busca do eleito-

rado mais novo, Campelo 
compõe sua chapa com ou-
tros candidatos jovens e fora 
do eixo do poder, como é o 
caso do guaraense Leonardo 
Rangel, 39 anos, candidato 
a secretário. “Desde quan-
do me foi apresentado pelo 
meu amigo e ex-administra-
dor do Guará, José Orlando 
de Carvalho, percebi em 
Leonardo Rangel uma força 
de trabalho que se enquadra 
em nossa proposta de a mu-
dar a OAB, além dele repre-
sentar uma das mais impor-
tantes regiões do DF”, afirma 
Campelo.

Inicialmente, Leonardo 
Rangel estava sendo cogita-
do para ser o candidato a vi-
ce-presidente na chapa, mas, 
segundo Campelo, a opção 
pelo cargo de secretário se 
enquadra melhor no perfil 

do guaraense. “Como secre-
tário, ele vai poder percorrer 
as subseções e conhecer de 
perto as demandas dos ad-
vogados de todo o Distrito 
Federal”, explica.

Animado com o convite 
para integrar a chapa, Rangel 
promete, caso seja eleito, 
ajudar a buscar meios para 
fortalecer a classe, principal-

mente os profissionais que 
mais sofreram com a crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus. “É impres-
sionante a quantidade de 
pequenos escritórios de ad-
vocacia que fecharam com a 
crise, sem contar a quanti-
dade de advogados avulsos 
que praticamente ficaram 
sem trabalho. Enquanto isso, 

a OAB/DF esbanja em gastos 
desnecessários, como a ins-
talação da subseção do Guará 
pagando um aluguel de R$ 
15 mil para atender menos 
de 500 filiados”, critica, lem-
brando que a manutenção 
da subseção da cidade é ne-
cessária, mas, segundo ele, 
poderia ser a um custo bem 
menor.  

Leonardo Rangel (esquerda) foi convidado por Guilherme Campelo (direita) para ajudar a 
ampliar a base da pirâmide no atendimento aos advogados fora do eixo Plano Piloto/Lagos

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/05/guaraense-em-chapa-a-oab-df/
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Edberto Silva assume zonal do MDB
Ex-administrador regional do Guará recebe a  
missão do presidente regional Rafael Prudente de reestruturar o partido na cidade

Mesmo sendo o maior 
partido do país em 
quantidade de fi-

liados no país, com a maior 
bancada de senadores, de 
governadores e de vereados 
na atual gestão, o Movimento 
Democrático Brasileiro 
(MDB), antigo PMDB, ain-
da carece de estrutura nas 
regiões administrativas do 
Distrito Federal, onde a maio-
ria dos diretórios zonais está 
acéfala ou não existe. Esse é o 
caso da Zonal do partido no 
Guará, que não funciona na 
prática há mais de oito anos, 
ou seja, desde as duas últi-
mas eleições. Convidado pelo 
presidente regional do MDB, 
Rafael Prudente, o ex-admi-
nistrador regional do Guará, 
Edberto Silva começa a rees-
truturar o partido na cidade.

Ligado ao grupo de Ro-
drigo Rollemberg desde 
quando o ex-governador foi 
deputado federal e senador, 
Edberto deixou o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) 
antes das eleições de 2018, 
quando participou da campa-

nha que elegeu Ibaneis Rocha 
ao governo. Nomeado numa 
assessoria da Secretaria de 
Justiça e Cidadania, o ex-
-administrador regional do 
Guará no início da gestão 
Rollemberg, quando assu-
miu também interinamente 
outras cinco administrações 
regionais  - SIA, Vicente Pires, 
Águas Claras e Riacho Fundo I 
-, casou sua vontade de atuar 
mais diretamente nas próxi-
mas eleições com a procura 
do presidente regional do 
MDB por alguém que pudesse 
reerguer o diretório zonal do 
partido na cidade. 

Após as primeiras conver-
sas, Prudente veio ao Guará 
no dia 13 de julho conhecer 
o grupo político que acompa-
nha Edberto. O convite para 
assumir a zonal foi formaliza-
do numa outra reunião entre 
Rafael e Edberto, quando o 
presidente regional delegou 
ao ex-administrador a missão 
de começar a filiação de elei-
tores guaraenses para ajudar 
a sustentar o partido na ci-
dade já a partir das eleições 

de 2022. “Queremos ocupar 
parte de um espaço político 
que continua vazio no Guará. 
Mesmo com mais de 120 mil 
eleitores, a maior votação 
na 9ª Zona Eleitoral na his-
tória foi de Alírio Neto, com 
6.500 votos, ou seja, menos 
de 0,5%”, explica Edberto, 
que garante que o grupo que 
representa o MDB e o presi-
dente da Câmara Legislativa 
não pretende disputar espa-
ço com o padrinho político 
do Guará, deputado Rodrigo 
Delmasso, que é vice-presi-
dente da CLDF. “Delmasso 
tem sua base no meio evan-
gélico, o que não atrapalha a 
atuação dos dois grupos na ci-
dade, além de ter eleitores so-
brando por aqui” . Queremos 
também buscar os eleitores 
descontentes com a polariza-
ção entre a esquerda e a di-
reita, que a cada dia se acirra 
mais no país”, completa. 

Policial Militar aposenta-
do, Edberto Silva foi prefeito 
comunitário da QE 19 e um 
dos fundadores da Junta de 
Prefeituras e Associações 

Comunitárias do Guará 
(Junpag). Foi também as-
sessor da Administração 
Regional do Guará na gestão 
Divino Alves e coordena-
dor de Administração Geral 
(Coag) nas administrações 
regionais do Cruzeiro e do 
Sudoeste/Octogonal no go-
verno Rollemberg. 

APROXIMAR O MDB DA 
COMUNIDADE

Nessas primeiras conver-
sas, Rafael Prudente, segun-
do Edberto, pediu ao novo 
presidente da zonal que le-
vantasse demandas dos mo-
radores para encaminhá-las 
ao governo, para ajudar nes-
sa aproximação do partido 

com os moradores da cidade, 
independente da atuação do 
deputado Rodrigo Delmasso.  
“Quanto mais tivermos quem 
ajuda a cidade, melhor”, 
analisa. 

Edberto Silva garante que 
nessas primeiras conversas 
o deputado Rafael Prudente 
não informou a que cargo 
concorrerá nas próximas 
eleições, “mas a minha per-
cepção é que ele pretende dar 
um voo mais alto, talvez para 
a Câmara dos Deputados ou 
ao Senado. O que importa é 
que nosso compromisso é 
com o MDB e com o projeto 
apresentado pelo deputado e 
vamos acompanhá-lo no que 
ele e o partido decidirem”, 
completa. 

e depois oficializou o convite para o ex-administrador regional 
representar o partido na cidade

Prudente veio ao Guará conhecer o grupo que acompanha Edberto ...

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/04/edberto-silva-assume-zonal-do-mdb/
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PERSONAGEM DA CIDADE

Dai Dai 
RibeiroRibeiro
Paixão e sintonia  
com a natureza

Coordenadora da Horta Comunitária do Guará coloca  
sua paixão pela natureza como instrumento para ajudar a melhorar o meio ambiente

Quem ouve e vê a en-
genheira ambien-
tal Dahiana  Oliveira 

Ribeiro Rodrigues, a Dai,  40 
anos, falar sobre a natureza, 
não imagina que isso não pas-
se apenas de uma paixão pelo 
assunto, como muitos tem, 
e o quanto ela é engajada na 
causa para tentar melhorar o 
meio ambiente. E isso fica cla-
ro na dedicação que ela tem 
pela Horta Comunitária do 
Guará, que ajudou a resgatar 
e a transformar na mais orga-
nizada e produtiva do Distrito 
Federal. 

Mas essa relação direta 
com a natureza, especialmen-
te com os vegetais, que ela 
transformou numa profissão, 
aconteceu meio por acaso. 

Na verdade, o sonho profis-
sional de Dai Ribeiro era a 
Oceanografia, o que deman-
dava deixar a família e estu-
dar em outra região onde era 
oferecido o curso superior da 
profissão que buscava. Até 
que um dia ela viu uma repor-
tagem em que um diretor da 
empresa Votorantim oferecia 
uma vaga para engenheiro 
ambiental para trabalhar na 
Fercal, nas proximidades de 
Sobradinho, uma das filiais 
no país. “Nessa reportagem, 
ele contava das dificuldades 
de se encontrar profissionais 
dessa área e aconselhava os 
jovens que tivessem essa vo-
cação a fazerem o curso por-
que a demanda era grande. 
Foi a senha que eu precisava”, 

conta. 
Depois de concluir o curso 

e trabalhar em outros locais, 
por ironia do destino ela veio 
a ocupar essa mesma vaga 
de Engenheiro Ambiental na 
Votorantim do DF, onde ficou 
por oito anos e ter trabalhado 
pela empresa em Niquelândia 
(GO) e São Paulo.

O QUE DEIXAR DE LEGADO?
“Mas, quando veio a ma-

ternidade (ela tem um filho 
de sete anos) comecei a ques-
tionar que legado eu deixa-
ria para a sociedade e para 
a melhoria da qualidade de 
vida depois de me aposen-
tar na empresa e fazendo a 
mesma coisa”, conta Dai. Até 

que uma tia a convidou para 
oferecer oficinais sobre na-
tureza para crianças no pe-
ríodo das férias. Ela topou e 
juntas começaram as ativi-
dades com as crianças numa 
área ao lado do condomínio 
Guará Park, onde mora. Mas 
o início do projeto, em 2017, 
coincidiu com a crise hídrica 
no Distrito Federal, que fez a 
Caesb fechar todos os pontos 
públicos de fornecimento de 
água. 

“Fomos então procurar 
o administrador regional 
da época, André Brandão, 
para buscar um outro local, 
quando ele nos ofereceu a 
oportunidade de reativar a 
horta comunitária, que es-
tava abandonada na QE 38. 
Formamos um grupo de in-
teressados e refizemos toda 
a horta. Tivemos que come-
çar do zero, porque só existia 
mato no terreno. Hoje, temos 
a mais produtiva e organi-
zada horta comunitária do 
Distrito Federal”, garante. O 
projeto já atraiu mais de 200 
voluntários, que plantam e 
produzem cerca de 30 a 40 
certas de hortaliças por quin-
zena, distribuídas entre os 
participantes e parte doada a 
movimentos comunitários e 
de assistência social. 

“Todos os participantes 
são voluntários e aqui doa-se 
o que pode – pode ser mão de 

obra, conhecimento, recurso 
financeiro ou alguma coisa 
que a horta precise”, explica. 
Ela também foi a mentora 
do Instituto Arapoti, o bra-
ço jurídico e social da Horta 
Comunitária e por onde é 
possível receber recursos pú-
blicos ou particulares para o 
projeto.  

PRATICA O QUE PREGA
Mas a relação de Dai 

Ribeiro com a natureza não se 
resume à Horta Comunitária. 
“Minha sintonia com a natu-
reza é permanente. Sou terra. 
Na minha casa tenho quatro 
pés de Ipê, capto água da chu-
va, reuso água da máquina de 
lavar roupa e tenho ecofossa. 
Tudo o que falo e prego, eu 
pratico. Sou totalmente co-
nectada com a defesa do meio 
ambiente”, garante.

Preocupada com a defesa 
da sustentabilidade, ela conta 
que uma pesquisa do Ibope 
concluiu que 88% dos brasi-
leiros estão preocupados com 
a situação do meio ambiente 
e 66% pouco ou quase nada 
sabem sobre a coleta seleti-
va de lixo. “Ou seja, a maioria 
está preocupada com o meio 
ambiente mas não sabe como 
conectar-se com a natureza 
para melhorá-lo. Por isso, me 
sinto como uma ponte nessa 
jornada”, afirma a engenheira 
ambiental.  A Horta Comunitária já tem mais de 200 voluntários e produz 40 cestas por quinzena

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/05/dai-ribeiro-paixao-e-sintonia-com-a-natureza/
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Traficantes aproveitam  
da falta de mulheres na PM
Tráfico de drogas no Guará é incrementado com  
“mulas” femininas porque policiais masculinos não podem fazer revistas íntimas

POR ZULEIKA LOPES/BLOG DA ZULEIKA

Em reunião realizada 
na noite de terça-fei-
ra, 3 de agosto, entre 

moradores das QE 38 e 42, 
o Conselho Comunitário de 
Segurança do Guará e li-
deranças comunitárias no 
Guará II com o comandante 
do 4º BPM, coronel Everaldo 
Aragão, foram debatidos di-
versos assuntos de segurança 
pública e as ações implemen-
tadas pelo novo comando. Um 
dos assuntos abordados foi a 
nova tática utilizada constan-
temente pelos traficantes da 
região, a de utilizar  mulhe-
res como "aviõenzinhos" ou 
"mulas" (que transportam as 
drogas até os compradores), 
na certeza de que o comando 
dispõe de quantidade reduzi-
da de policiais militares femi-
ninas para executar a revista 
íntima em mulheres, o que é 
exigido por lei.

O alerta ao comandante 

foi feito por um morador da 
QE 38, que, por outro lado, 
adiantou que o policiamento 
ostensivo melhorou bastante. 
"Mas os criminosos também 
procuram se safar de todas 
as formas, se utilizando da 
pobreza e desemprego das 
mães e as requisitando para 
o tráfico de drogas", afirmou. 
O comandante do 4º BPM re-
conheceu a carências de po-
liciais femininas em atuação 
na cidade. "Vamos aproveitar 
a formação de um grupo de 
policiais ainda este ano pela 
Academia de Polícia para so-
licitar ao comando da Polícia 
Militar a cessão de mais poli-
ciais femininas para reforçar 
o nosso batalhão ", disse o 
comandante. 

Há dois meses no coman-
do, o cel Aragão informou 
que já foram lavrados mais de 
100 Termos Circunstanciado  
de Ocorrência (TCOs) no 
Guará que aconteceram em 
quadras diferenciadas, em 

sua grande maioria tendo 
como irregularidade criminal 
o tráfico de drogas. Foi re-
passado o número de atendi-
mento 24 horas do batalhão, 
via WhatsApp, para que os 
moradores possam acionar a 
PMDF com agilidade e ter um 
tempo de resposta rápido en-
tre a demanda de policiamen-
to e o fato denunciado. 

O acionamento pode ser 
feito através do  número 
999709166. Mas o número 
geral do Copom, o 190, conti-
nua sendo o principal.

ENCONTROS SETORIAIS
O encontro com as lide-

ranças comunitárias da QE 
38 faz parte do programa 
anunciado pelo novo coman-
dante assim que assumiu o 
4º BPM, de promover uma 
interação maior da polícia 
militar com os moradores, 
através de instituições orga-
nizadas. “Queremos ouvir as 

demandas da área de segu-
rança pelos próprios mora-
dores, porque eles conhecem 
a realidade melhor do que 
nós”, afirmou cel. Aragão.

“Com essa parceria pro-
posta pelo comando, com 
certeza teremos condições 

de mapear com mais exa-
tidão os locais da cidade 
onde há mais necessidade 
da presença da polícia”, disse 
Marcelo Cassiano, presiden-
te do Conselho Comunitário 
de Segurança do Guará 
(Conseg). 

Reunião na QE 38 debateu demandas da segurança

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/


7 A 13 DE AGOSTO DE 2021JORNAL DO GUARÁ 13 

QUEIMADA MASCULINA QUEIMADA MASCULINA 
Modalidade ganha mais adeptos no Guará

A queimada é um esporte 
coletivo em que os jo-
gadores de duas equi-

pes tentam acertar os oponen-
tes com o arremesso da bola. 
O objetivo de cada equipe é 
eliminar todos os componen-
tes da equipe adversária. É 
um esporte praticado desde 
a infância como recreação e 
lazer. Embora seja levado na 
brincadeira, ou como ativida-

de escolar no Brasil, a modali-
dade é bastante popular mun-
do afora.  A queimada, como 
esporte apenas foi oficializa-
da em Brasília em dezembro 
de 2020, pela lei 6.736 do 
deputado distrital Martins 
Machado. 

No Guará existe há anos 
o projeto Zoe de queimada 
feminina. Inspirado nas me-
ninas, Thiago Ruby decidiu 
montar um time masculino. 
“Tive a ideia de abrir um time  
para homens, visando o lazer, 
com o objetivo principal de 
abraçar a população e mobili-
zar a rapaziada para o espor-
te, tirando das ruas, livrando 
das drogas e do sedentarismo. 
Com o desenvolvimento dos 
treinos e jogos em quadra, 
recebemos propostas para ir-
mos treinar com outros times 
masculinos. Então pensei: por 
que não oficializarmos o nosso 
time masculino de Queimada? 
”, conta. 

GRUPO CRESCENDO
O grupo já contava com 

mais de 50 praticantes. 
“Quando o propósito é positi-
vo tudo acontece naturalmen-
te, e no dia 26 de setembro de 

2019 criamos o Time Sharks, 
buscando ir além no esporte, 
participando de campeonatos 
e amistosos”. 

O time continua crescen-
do, sem nunca perder o foco 
do lazer, com os treinamentos 
específicos para competições 
realizados duas vezes por se-
mana. “A prática da modalida-

de envolve o aperfeiçoamento 
do reflexo, corrida, arremesso, 
recepção e força, e ainda au-
xilia o trabalho em grupo já 
que as jogadas são coletivas, 
que também favorece a socia-
lização”, completa Thiago. Os 
jogos e treinos acontecem na 
entrequadra 24/26, ás segun-
das, quartas e sextas às 20h. 

Time Sharks treina às 20h na entrequadra 24/26

Thiago Ruby criou o 
time para participar de 

competições, além de se 
divertir, claro

TIME SHARKS 

@Time_Sharks

61 98347-1990 

EQ 24/26
Seg, Qua e Sex às 20h

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.thaisimobiliaria.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/04/queimada-masculina-modalidade-ganha-mais-adeptos-no-guara/
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UMAS E OUTRASCapacitação  
na Horta Comunitária

Vinte e dois alunos estão até o 
dia 16 de agosto aprendendo 
a prática da compostagem ur-

bana na Horta Comunitária da QE 38 
do Guará. São dez módulos que, en-
tre outras atividades, ensinam como 
fazer adubo orgânico com restos 
de comida. O projeto, pio-neiro no 
Distrito Federal, conta com parceria 
do Instituto Arapoti e apoiadores da 
Emater-DF e do Sebrae-DF.

A ideia, segundo a administra-
dora do Guará, Luciane Quintana, é 
“incentivar e fo-mentar o desenvol-
vimento econômico da cidade por 
meio da capacitação de jovens em-
preendedores”. Os inscritos são jo-
vens entre 18 e 30 anos, das áreas da 
agronomia, engenharia ambiental, 
zootecnia, biologia e outras. Os pa-
lestrantes são voluntários, e o curso 
tem 30 horas compactadas em duas 
semanas, com direito a certificado 
no fi-nal.

O processo de compostagem na 
prática é bem simples. Consiste em 
tritu-rar os restos e resíduos de co-
mida, misturar com folhas secas 
ou serragem, deixar descansar por 
dez dias e depois aplicar no solo 
como adubo orgâni-co | Foto: Lúcio 
Bernardo Jr./Agência Brasília

A iniciativa do Guará serve de 
exemplo e oportunidade para que 
outras regiões admi-nistrativas do 
DF se interessem pelo projeto. A ad-
ministração recebeu 48 inscrições, 
mas apenas 22 candidatos foram se-
lecionados. A ideia é que mais outros 
dois ou três cursos sejam realizados 
ainda este ano no mesmo local.

“Apesar de eu cursar sociologia, 
essa é uma área de grande interes-

se minha, e acho que tem tudo a 
ver com meu curso, porque temos 
um projeto em Taguatinga de hor-
ta comunitária, então quero usar 
os conhecimentos aprendidos aqui 
para ampliar nossa ideia”, destaca 
Giovana Lizana, 26 anos.

“Estamos despontando como 
a primeira cidade do DF a realizar 
esse curso de capaci-tação de horta 
comunitária e compostagem urba-
na; é uma ideia que outras cidades 
podem copiar, bons projetos têm 
que ser replicados”, diz a adminis-
tradora do Guará.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
Compostagem é a reciclagem 

de resíduos orgânicos. Segundo es-
tatísticas nacionais, 50% do que é 
consumido vira resto de comida. Um 
problema enfrentado pelo poder 
público, geralmente, é a destinação 
desse material que, se bem-aprovei-
tado, pode virar adubo.

“Hoje esse material é levado para 
um único lugar do DF, sobrecarre-
gando o SLU [Serviço de Limpeza 
Urbana], e fica muito caro para o 
cidadão e para o governo”, ava-lia a 
engenheira ambiental Dái Ribeiro, 
do Instituto Arapoti. “A composta-
gem pode ser uma alternativa para 
o destino dos resíduos orgânicos, 
usando o resto de comida para ser 
reciclada em adubo.” 

O processo na prática é bem sim-
ples. Consiste em triturar os restos e 
resíduos de co-mida, misturar com 
folhas secas ou serragem, deixar 
descansar por dez dias e depois apli-
car no solo como adubo orgânico.

Insurgentes
Esse nosso povo é muito engraçado, elege um Congresso cheio de ve-

lhos escroques da política nacional, um Presidente incompetente e boçal, 
cercado pela mais fina - flor da incompetência que adora uma boquinha e 
um encosto para chamar de seu, tudo como manda o figurino de uma dita-
dura numa República de Bananas. 

Agora, insuflado por esse demente que desconhece o que é uma de-
mocracia, apesar de já estar a muito tempo no meio político, onde nada 
produziu para o país, nunca se insurgiu ou falou qualquer coisa contra o 
voto das urnas eletrônicas.

Como uma verdadeira boiada querem sair às ruas para protestar contra 
o que aí está, dá até pena ver tanta idiotice em movimento.

Parece que o bom senso começou a se afastar do povo, o que nos deixa 
deveras preocupados com esse surto de insanidade, aliado ao desespero 
de ver o erro que cometeram ao colocar no poder alguém tão incapacitado, 
que vive de mentir e tentar destruir a democracia que tão cara nos custou.

Aprendam a votar, não fiquem procurando namorados ou salvadores 
da pátria em época de eleições, essa turma que está fazendo merda toda, 
foi colocada lá com o nosso voto, ninguém caiu de paraquedas, E.T’s não 
existem.

Votar é coisa séria, em nada se parece com o casamento, onde o divórcio 
resolve muitas vezes a questão.

É preciso evoluir para evitar de cair nas armadilhas do mundo político, 
onde cada dia uma mutreta aparece.

Num país em que a maioria sucumbe bovinamente ante um governo tão 
desqualificado, não existe democracia, mas um simulacro hipócrita.

Se tirarmos o pano do politicamente correto, veremos que vivemos 
numa sociedade feudal: Um rei que detém o poder central, que é o presi-
dente incompetente, seguido de senhores feudais que sãos milicos, minis-
tros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores.

Todos sustentados pelo povo que paga tributos altíssimos que têm 
como único fim, o pagamento de privilégios e benesses mil.

Ou seja, continuamos escravos.

Sem fundo
A coisa tá ficando meio esquisita por essas bandas segundo o Caixa 

Preta, quando a gente pensa que não tem como piorar, recebe um soco no 
meio dos peitos.

Fica cada vez mais difícil não se abalar, mas ver que estão vendendo 
farelo de arroz, a ossada que sobrava nos açougues, que era transformada 
em ração ou fertilizante, alguns açougueiros com escrúpulos e pena estão 
doando aos famintos, que enfrentam filas homéricas para receber sua cota.

Nem falei de pés de frango que está sendo disputado pela orgulhosa 
classe média, que ainda resiste e não quer descer do salto, mas a moda 
agora é jejuar, foi a desculpa para o enfrentamento da crise.

O velho Caixa apesar de um pouco triste não perde tempo e diz que bom 
é ser pobre, divertido e patético.

Mas o pior que isso é quando nos damos conta que isso está ocorrendo 
aqui no nosso país, onde a maioria sem noção prefere criticar outros paí-
ses sem olhar o que realmente acontece.

Nessa roda viva em que vivemos, parece até que vivemos nos jardins do 
Éden, onde nada de ruim acontece.

Sempre naquela lógica de levar vantagem em tudo, segundo a famigera-
da Lei de Gerson, pois pra ganhar alguém tem que se lascar.

A lógica é ficar com o troco a mais recebido nos estabelecimentos 
comerciais, cortar filas em eventos, dizer que leu um livro de um grande 
escritor, quando na verdade nunca passou do resumo ou na conversa com 
leu.

Bater em outro carro no estacionamento e cair fora antes que alguém 
perceba, arrancar placas nas ruas para enfeitar o quarto, trocar votos por 
uma boquinha, cestas básicas, propaganda política enganosa, mostrando 
realizações que nunca aconteceram, numa verdadeira perpetuação da 
burrice.

E não adianta se enganar que logo bateremos no fundo do poço, porque 
na verdade o poço não tem fundo.

Curso de compostagem urbana é  
oferecido a 22 candidatos gratuitamente

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/02/comecou-o-curso-de-compostagem-da-horta-comunitaria/
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Nas próximas três sextas-feiras, 
6, 13 e 27 de agosto, a cantora 
Luciana Amaral e o violonista 

Charles Roberto são os convidados do 
já tradicional encontro de foodtrucks 
no Cave. 

A dupla, que já se apresentou em al-
guns palcos e bares guaraenses, traz ao 
público alguns dos hits que marcaram 
gerações. O repertório agrega clássicos 
do rock brasileiro e da MPB. Também 
inclui uma coletânea variada da boa 
música internacional, com sucessos de 
Carole King, Elton John, Eric Clapton, 
Commodores, Men at Work, The Beatles, 
Guns n’ Roses, Amy Winehouse, entre 
muitos outros.

No local, vários foodtrucks oferecem 
uma variedade de opções para a sexta 
à noite, como hambúrgueres, pizzas, 
arroz carreteiro, comidas regionais e o 
chopp puro malte da Oktos na Máquina 
do Chopp. 

JOEL ALVES

GUARÁ VIVO

CURTA AS RÁPIDAS

Boa música e 
foodtrucks no 
Cave nesta sexta
Luciana Amaral e Charles Roberto apresentam 
repertório que mescla pop, rock, jazz e MPB no 
Encontro de Food Trucks

ENCONTRO DE FOOD TRUCKS 
COM LUCIANA AMARAL E 

CHARLES ROBERTO

Toda sexta-feira  
a partir das 18h30

Estacionamento do Cave

Sabendo administrar a escassez  
Estamos entrando num período de falta d’água e de falta 

de outros pro-dutos também.  É preciso aprender economizar 
sem sofrer com isso e tem que ser um ato coletivo para surtir 
efeito.  Reduzir o consumo tem que ser uma atividade constante. 
Práticas como passar menos tempo no chuveiro, apagar a luz 
sempre que não for utilizar, reutilizar água da má-quina de lavar 
para limpeza ou para descarga, são algumas das coisas que pode 
reduzir bastante os gastos mensais, sem prejudicar o bom viver. 
Fa-zer pesquisas antes fazer compras é outra coisa necessária. As 
compras no atacado podem reduzir bastante os gastos anuais de 
produtos que vo-cê consome constantemente. Vale a pena viver 
economicamente, sem afetar sua comodidade.

A PM ouve a comunidade do Guará
 O Conseg Guará e os órgãos de segurança (PM, Policia Civil e 

Bombei-ros)  estão  realizando  Reuniões Setoriais na cidade. O 
novo comandante do 4º Batalhão da PM, Coronel PM Aragão, por 
exemplo, já participou de vários encontros   com a comunidade. 
Já aconteceram reuniões no Lucio Costa, na QI 09 e na QE 38; e 
outros locais serão visitados.  Além disso a PM disponibilizou 
o número 99970-9166. Este é o número de emergência do 4º 
Batalhão da PM no Guará, através dele você conversa com o 
policial que tem acesso direto com as viaturas através do serviço 
de rádio e com o serviço de câmeras distribuídas pela cidade. 
Quanto mais rápido você acionar a polícia, maiores serão as 
possibilidades de recuperar o sem bem.  

- OUVINDO A COMUNIDADE - O Programa Guará Vivo está ouvindo 
as lideranças da cidade e repassando perguntas  dos cidadãos que 
apresentam os problemas que afetam diretamente os cidadão. O 
Programa está no Ar há 12 anos pela Rádio Comunitária Guará 
FM e pode ser acessado através do 98,1 FM, pelo Site: Guará 
FM.com.br, pe-la Guaráweb.com.br ou pelas LIVES semanais.  

- É PRECISO SABER VIVER EM COMUNIDADE – Sempre haverá  
diferenças, seja de religião, partido político ou time de futebol. 
Somos diferente uns dos outros e conviver em paz é uma arte.  
Sabedoria é uma palavra fácil de falar mas difícil de assimilar. 

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/08/04/boa-musica-e-foodtrucks-no-cave-nesta-sexta/


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

GUARÁ II  | QI 33
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208/209 Norte  
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

Águas Claras  
(Av. Araucárias) 
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I N C O R P O R AÇÃO ,  C O N ST RU ÇÃO  E  V E N DA S

 3326.2222
W W W . P A U L O O C T A V I O . C O M . B R

https://www.paulooctavio.com.br/

