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De ícone do passado, a modelo do presente

GG -  GG -  
ESCOLA  ESCOLA  
INTEGRALINTEGRAL

Quem estudou o segundo grau em escola pública no 
Guará  nas décadas de 70 e 80 carrega uma história de amor 
e admiração pelo Ginásio do Guará, o GG, famoso pelas con-
fraternizações e qualidade do seu ensino. 

Renomeada como Centro de Ensino Médio 01, a escola 

passou a ser referência atual por ser a única da região do 
Guará a oferecer atividade integral, em que os alunos podem 
permanecer e praticar atividades culturais e desportivas no 
contraturno das aulas curriculares.

PÁGINAS 4 E 5 

Izalci  
no Guará
Pré-candidato ao 
governo do DF, 
senador veio à cidade 
visitar instituições 
e ouvir demandas 
de moradores 
e lideranças 
comunitárias.

PÁGINA 7

HACKACITY GUARÁ
impulsiona turismo na cidade
O Mutirão Cidade Inteligente, com 
apoio do Codese, deputado Leandro 
Grass, Administração do Guará e 
Secretaria de Turismo, começa a 
desenvolver uma série de vídeos, lives 
e oficinas, com o objetivo de mapear e 
divulgar o potencial turístico do Guará. 
Um deles é a ampla rede hoteleira 
que se formou no Park Sul e a posição 
geográfica da cidade (Página 11). 
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Vânia Gurgel consegue mais 
benefícios para a Estrutural

Conhecida por seu dinamismo desde quando 
foi administradora regional do Guará no início 
do Governo Ibaneis, a administradora da Região 
da Estrutural/SCIA, Vânia Gurgel, conseguiu 
esta semana mais um serviço público para sua 
comunidade, com a entrega do Na Hora Cidades, 
que oferece serviços on line em computadores 
próprios.

Antes, Vânia já havia conseguido levar para a 
Estrutural uma delegacia de Polícia Civil, um posto 
itinerante da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional (Codhab), um Centro da Juventude e 
a entrega da feira da cidade. Isso em apenas seis 
meses no cargo. 

E o Na Hora do Guará?
Prometida desde 2019, a unidade do Na Hora 

do Guará deve ser implantada nos próximos 
meses, mas nos mesmos da entregue na Estrutural 
e que será estendida a todas as cidades do DF.  

Diferente do modelo antigo, em que o 
atendimento é todo presencial, o Na Hora Cidades 
oferece a oportunidade do morador acessar os 
serviços do GDF e resolver suas demandas em 
computadores e aplicativos disponibilizados pela 
Secretaria de Justiça e Cidadania. 

A unidade do Na Hora Cidades oferece serviços 
digitais de 30 órgãos, entre eles o Instituto de 
Defesa do Consumidor (Procon), Departamento 
de Trânsito (Detran), Neoenergia, Companhia de 
Saneamento Ambiental (Caesb), Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e Receita Federal, entre 
outros.

Xadrez da Sara mexe seu tabuleiro novamente
O grupo político da igreja Sara Nossa Terra, do bispo Robson Rodovalho e que tem o 

deputado distrital guaraense Rodrigo Delmasso (Republicanos) como seu representante no 
parlamento, movimentou novamente suas peças no tabuleiro esta semana. A administradora 
regional do SIA, Luana Machado, foi descolada para a Secretaria de Juventude, e o então 
secretário Kedson Rocha passou a ser seu chefe de gabinete. Para a Administração do SIA foi 
nomeada Marcela Marra, membro da igreja. 

Na mexida, o então chefe de Gabinete da Secretaria de Juventude, o empresário guaraense 
Geraldo Barrados, foi exonerado, mas com a promessa de ser nomeado no gabinete de 
Delmasso na Câmara Legislativa.

O grupo da Sara controla as administrações regionais de Guará e SIA e a Secretaria de 
Juventude. 

Idoso morre atropelado
Um dos mais antigos e conhecidos moradores 

da QE 38, Cícero Aragão Filho, 74 anos, morreu 
nesta terça-feira, 14 de setembro, depois de ficar 
internado no Hospital de Base por três dias, por 
ter sofrido várias fraturas ao ser atropelado na 
via contorno, enquanto andava de bicicleta, entre 
a QE 34 e o Colégio Rogacionista. 

Que tal adotar 
um abrigo de 
passageiros?

A exemplo do programa 
Adote uma Praça,  empresários 
e moradores do Distrito Federal 
poderão participar do programa 
Adote um Abrigo, lançado 
pela Secretaria de Transporte 
e Mobilidade. O programa 
abrange as paradas de ônibus 
do transporte público coletivo, 
utilizados para embarque e 
desembarque dos passageiros. 

O projeto de cooperação vai 
permitir que os interessados 
possam construir, adequar, 
substituir ou assumir a 
manutenção de paradas de ônibus. 
Serão oferecidos para adoção cerca 
de 2.700 paradas de coletivos com 
abrigos de concreto e 565 pontos 
com placas de sinalização.

A adoção poderá ser feita 
por empresa ou cidadão. Quem 
assumir a parada de ônibus poderá 
instalar placas com mensagens 
indicativas de cooperação, 
onde serão publicados os dados 
do parceiro e da cooperação 
celebrada com o GDF. Os 
interessados poderão escolher 
entre adotar uma única parada ou 
assumir um conjunto de abrigos 
de sua livre escolha.

Mais um quiosque
Antes mesmo da infraestrutura das novas 

quadras do Guará ficar pronta, pois ainda há 
ruas sem asfalto e de rede de águas pluviais, 
os quiosques já se proliferam na região. Nesta 
semana, o terceiro quiosque da expansão do 
Guará começou a ser erguido (foto). Outros 
dois, bem em frente à pista de acesso ao Núcleo 
Bandeirante, continuam funcionando sem serem 
incomodados. Inclusive, já contam com ligação 
de água e luz. O DF Legal chegou a fazer uma 
operação a poucos metros desses quiosques, 
contra grileiros, mas como não era o objetivo da 
operação, não incomodou os invasores. 

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Ginásio do Guará (GG) /CEM 01Ginásio do Guará (GG) /CEM 01

ÍCONE DO PASSADO, MODELO DO PRESENTE
Das memoráveis festas das décadas de 70 e 80,  
escola passa a ser referência por ser a única da cidade que oferece ensino integral

O nome “GG” pode pa-
recer indiferente para 
quem participa da vida 

do Guará de 20 anos para cá, 
mas provoca um sentimento 
de adoração e saudosismo a 
quem estudou em escola pú-
blica e fez o antigo Segundo 
Grau na cidade nas décadas 
de 70 e 80.  Ter estudado no 
antigo Ginásio do Guará, re-
nomeado como Centro de 
Ensino Médio (MEN)  01 na 
reforma da Educação, é mo-
tivo de orgulho para muitos 
que hoje estão bem sucedidos 
na vida pública, como o sena-

dor Izalci Lucas, o ex-admi-
nistrador regional do Guará 
e ex-deputado distrital Alírio 
Neto, juízes, advogados, em-
presários, enfim, uma lista 
enorme de quem deve boa 
parte de sua formação vito-
riosa à mais antiga e tradicio-
nal escola pública da cidade. 

Mas nem todos se lem-
bram do GG como exemplo 
de sua formação pedagógica 
e cultural, mas pelo que a es-
cola representou no seu ciclo 
de amizades e até nas rela-
ções amorosas, conquistadas 
em salas de aula e nas me-
moráveis festas e confrater-
nizações numa época em que 
haviam poucas opções de la-
zer no Guará. As festas do GG, 
organizadas ou incentivadas 
pela diretora Teresa Maltese, 
conhecida muito mais pela 
animação do que pelo conhe-

cimento pedagógico, eram re-
ferência para os adolescentes 
guaraenses, mesmo os que 
não estudavam lá mas não 
perdiam as festas da escola. 
O período ficou tão marca-
do, que até hoje um grupo se 
reúne anualmente na confra-
ternização “Amigos do GG” 
para não deixar esquecer a 
tradição dos antigos encon-
tros. Essa ligação ficou mais 
forte e mais frequente com o 
advento da Internet e das re-
des sociais. Ser amigo do GG 
é quase um parentesco para 
boa parte desse grupo, afinal, 
são muitos os casais que pas-
saram a viver juntos depois 
de se conhecerem em salas de 
aula e nas confraternizações.

Mas o GG, ou CEM 01, não 
perdeu o seu charme e sua 
importância, embora não seja 
mais a principal ou a única 

referência de lazer da cida-
de, principalmente depois 
da Internet e da chegada de 
outras opções do mundo mo-
derno. A referência agora é 
outra, por ser a  a única das 
22 escolas públicas do Guará 
que dispõe de ensino integral, 
ou seja, que oferece oportuni-
dades e condições para o alu-
no, se quiser, praticar outras 
atividades extracurriculares 
no contraturno das aulas, 
como esporte, dança, músi-
ca, gastronomia, robótica. No 
ensino integral, o aluno passa 
o dia na escola, que começa 
com o café da manhã, as aulas 
curriculares, almoço e lanche 
da tarte, entremeados com as 
atividades. 

COMEÇANDO ESTE ANO
Entretanto, a experiên-

cia da escola integral é nova 

e está começando pratica-
mente em 2021, porque foi 
implantada em 2020 mas 
prejudicada pela pandemia.  
Para receber a nova experiên-
cia, o CEM 01 se preparou 
fisicamente, com uma refor-
ma completa das suas insta-
lações, e pedagogicamente, 
com a chegada de mais pro-
fessores e instrutores.

À frente desse esforço está 
a diretora Cynara Martins 
Souza, no cargo desde 2014.
Foi ela que teve a iniciati-
va de propor à Secretaria 
de Educação a ampliação 
das atividades a partir da 
disponibilidade do pro-
grama Escola Integral pelo 
Ministério da Educação. É 
também ela que corre atrás 
de emendas parlamentares 
e de recursos financeiros e 
materiais para melhorar as 

Diretora do GG e mentora 
do projeto no Guará, Cynara 

Martins comemora os 
resultados da iniciativa e 

pretende ampliá-la para mais 
alunos
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instalações e o ambiente da 
escola. Somente no ano pas-
sado foram investimentos 
mais de R$ 100 mil, através 
de recursos do Programa de 
Descentralização Adminis-
trativa e Financeira (PDAF) e 
de emendas parlamentares, 
na reforma da cozinha, da 
piscina, das quadras polies-
portivas e na pintura geral. 
A reforma da cozinha foi a 
mais significativa. “Como os 
alunos fazem cinco refeições 
na escola, trocamos o piso, 
que agora é uma cerâmica 
antiderrapante, as portas são 
metálicas e as prateleiras são 
de ferro com acabamento em 
mdf, foram instaladas novas 
pias e bancadas, exaustores 
para diminuir o calor do am-
biente e os depósitos foram 
completamente separados: 
um armazena alimentos pe-
recíveis e outro os hortifru-
tigranjeiros”,  explica Cynara.

 O CEM 01 é uma das duas 
únicas escolas públicas do 
Distrito Federal com pisci-
na, pista de atletismo e três 
quadras poliesportivas. As 
obras foram custeadas pelo 
contrato de manutenção da 
Secretaria de Educação, junto 
com verba do PDAF destina-
da por emenda parlamentar. 
“A reforma da cozinha custou 
R$ 45 mil, recebemos emen-
da parlamentar de R$ 60 
mil. O restante do dinheiro 
usamos em pequenos repa-
ros e na compra de material. 
A parte elétrica foi feita com 
o contrato de manutenção”, 
enumera.

 

UM TERÇO NA ESCOLA 
INTEGRAL

Mas nem todos os 1228 
alunos entre 14 e 19 anos 
que cursam as três séries do 
Ensino Médio participam da 
escola integral. Um terço, 411 
alunos, ficam de 8h30 às 18h 
na escola, às segundas, terças 
e quintas. “Queremos ampliar 
mais essa participação, à me-
dida do aumento do interesse 

dos alunos e do oferecimento 
de mais atividades”, prevê a 
diretora. Ela explica que as 
atividades extracurriculares 
foram escolhidas a partir de 
uma pesquisa entre alunos e 
pais, quando puderam indi-
car o que gostariam de fazer 
ou que seus filhos fizessem no 
contraturno das aulas. Foram 
escolhidas oficinas de músi-
ca, permacultura, alimenta-
ção saudável, biodiversidade, 
robótica, leitura, e esportivas 
como natação, hidroginásti-
ca, vôlei. Todas as atividades 
são acompanhadas por pro-
fessores de Educação Física, 
instrutores especializados, 
psicólogos, pedagogos, orien-
tadores educacionais e os 
115 professores do quadro. 

Cynara afirma que a esco-
la integral tem promovido um 
importante crescimento psi-
cossocial aos alunos que fi-
cam na escola durante todo o 
dia. “Percebemos a evolução 
do sentimento de cidadania, 
quando passam a valorizar 
mais a escola como extensão 
de sua casa, se interagir me-
lhor com seus colegas, pro-

fessores e todos os outros 
servidores”, explica. “Quando 
o quando o aluno chega tris-
te, assamos a reparar suas 
atitudes durante o dia e de-
pois da interferência dos pro-
fissionais especializados ele 
retorna para casa com outro 
astral”, completa.

Para os alunos Alícia 
Andressa, 16 anos, Mateus 
Silveira, 17 anos e Sarah 
Marcela, 15 anos, a escola 
integral mudou completa-
mente, para melhor, a agen-
da do dia a dia deles. “Além 
da oportunidade de praticar 
outras atividades, acabo me 
divertindo e fazendo novos 
amigos”, garante Alícia. “Ficar 
aqui é melhor do que ficar 
em casa em frente ao com-
putador ou sem ter o que fa-
zer”, diz Mateus. “O ambiente 
é acolhedor e diferente da 
rotina de nossa casa”, com-
pleta Sarah. “A escola inte-
gral acrescenta não somente 
para o aluno, mas para todo 
corpo docente e discente 
da escola, ao oferecer novas 
oportunidades e aumentar a 
interação entre todos os en-

volvidos”, afirma o professor 
de Educação Física, Márcio 
Soares, no GG desde 2015.  

COMUNIDADE DE FORA 
TAMBÉM PARTICIPA

Mas a estrutura do GG não 
serve apenas aos alunos. A es-
cola oferece atividades para 
grupos da comunidade, como 
Ginástica nas Quadras, nata-
ção, atletismo, paraolimpis-
mo e capoeira. “Recebemos 
qualquer grupo organizado 
da comunidade que queira 
aproveitar as nossas instala-
ções e nossa estrutura”, expli-
ca a diretora Cynara. 

O GG – Ops! - CEM 01  é fre-
quentado também por cerca 
de outros 250 estudantes de 
outras escolas do Guará e da 
Estrutural e por moradores 
da comunidade. A escola é um 
dos pólos do projeto Centro 
de Iniciação Desportiva 
(CID), da Secretaria de Edu-
cação que tem o objetivo de  
proporcionar aos alunos da 
rede pública de ensino do DF, 
no contraturno escolar, o co-
nhecimento técnico e tático 
de diferentes modalidades 
esportivas, buscando identi-
ficar diferentes aptidões e in-
teresses dos estudantes, am-
pliando o processo de seleção 
e formação de futuros atletas.

Pelo projeto, a escola ofe-
rece aulas de atletismo, nata-
ção e esportes paraolímpicos 
para crianças e jovens matri-
culados em escolas públicas 
da Região Administrativa. 
Além disso, oferece um clu-
be de corrida à comunidade 
e sedia as aulas do programa 
Ginástica nas Quadras, às se-
gundas, quartas e quintas. 

Para o professor Márcio 
Soares, a escola integral 
melhor a interação entre 

todos os atores envolvidos 

Mateus, Sarah e Alícia estão 
sentido a diferença entre 
permanecer na escola e ir 
para casa no contraturno

Os alunos recebem café da 
manhã, almoço e lanche da 

tarde, equanto participam 
de atividades culturais, 

gastronômicas e esportivas
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Fundada em 1969, a 
Feira do Guará surgiu 
em meio ao desenvolvi-

mento do Setor de Indústria e 
Abastecimento (SIA), localiza-
do na Região Administrativa 
10. Na época, a feira acontecia 
durante os fins de semana e 
em meio a obras da construção 
da cidade. Hoje, já permanente, 
a feira carrega história e tradi-
ção e, por isso, virou pauta no 
Projeto de Lei Nº 1.462/2021, 
que reconhece a Feira do 
Guará como de relevante in-
teresse cultural, social e eco-
nômico do Distrito Federal. 
Com a finalidade de discu-
tir o PL, que é de autoria do 
deputado Rodrigo Delmasso 
(Republicanos), a Câmara 
Legislativa realizou audiên-
cia pública remota nesta 
segunda-feira (13 de se-
tembro) e contou com a par-
ticipação de comerciantes e 
representantes políticos locais. 
O autor do projeto fez a leitura 
do texto e afirmou que seu ob-
jetivo é proteger o espaço como 
patrimônio e assustar o que 
chamou de “fantasma da priva-
tização”, que assusta os comer-
ciantes. “Muitas vezes escu-
tamos algumas conversas em 
que as pessoas afirmam que a 
feira vai ser vendida, mas essa 

não é a intenção do nosso go-
vernador”, declarou Delmasso. 

SIMBIOSE COM A CIDADE
Para o secretário de Cidades 

Valmir Lemos, a feira é muito 
importante para o Guará, por-
que o espaço e a cidade se tor-
nam uma só. “Há uma simbiose 
da feira e a comunidade. Não é 
possível falar da feira sem falar 
do Guará ou vice-versa”, afir-

mou. Sobre os boatos de pri-
vatização, Valmir disse que o 
assunto surge principalmente 
em espaços que não são supe-
ravitários e ele não vê a Feira 
do Guará como deficitária. 
Já a administradora regional 
do Guará, Luciane Quintana, 
comemorou a iniciativa do PL e 
o encarou como positivo para a 
região. “Este projeto de lei não 
vai trazer somente a proteção, 

mas vai valorizar também a 
economia, enfatizar a relevân-
cia econômica, social e turísti-
ca da nossa cidade”, celebrou. 
De acordo com o presidente 
da Associação dos Feirantes 
da Feira do Guará, Cristiano 
Jales, os feirantes recebe-
ram positivamente o texto do 
projeto. “Conversei com as 
lideranças, com a diretoria 
e com pessoas que se empe-

nham em melhorar o espaço 
e o PL foi muito bem recebi-
do”, afirmou. Jales também 
declarou seu apoio e da feira 
ao projeto do republicano. 
O Projeto de Lei Nº 1.462/2021 
já foi aprovado no âmbito das 
comissões de Educação, Saúde 
e Cultura (CESC), de Assuntos 
Sociais (CAS) e aguarda 
aprovação na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Audiência pública debate  
importância da Feira do Guará para o DF
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Izalci visita o Guará
Pré-candidato ao Governo do DF esteve na cidade durante  
todo o dia de sábado, 10 de setembro, onde ouviu demandas lideranças e moradores 

Como vem fazendo nos 
finais de semana em 
todas as cidades do 

DF, o senador Izalci Lucas 
(PSDB) veio ao Guará para 
ouvir os líderes comuni-
tários e os moradores so-
bre as demandas locais. 
A visita começou com um 
café da manhã no Clube 
dos Amigos para mais de 
100 pessoas e se estendeu 
com um almoço e visitas 
à Feira do Guará, Polo de 
Moda e instituições da ci-
dade. Essas visitas fazem 
parte do programa Todos 
pelo DF, criado pelo PSDB e 
apresentado por Izalci em 
todas as regiões adminis-
trativas desde 2019.

As demandas foram 
apresentadas por várias 
lideranças comunitá-
rias no café da manhã e a 
maioria dos que usaram 
o microfone se referiu à 
falta de manutenção dos 
espaços públicos da ci-
dade. O ex-administra-
dor regional Joel Alves 
Rodrigues reclamou da 
intenção do governo de 
privatizar o Complexo de 
Lazer e Esporte do Cave, 
que, segundo ele, “pode 
afastar a maior parte da 
população de um espa-
ço que pertence a ela”.  O 
prefeito comunitário da 
QE/QI 2, Francisco Xavier, 
o Pequito, afirmou que 
a cidade quase não tem 
mais lideranças comu-
nitárias de quadra, por 
falta de apoio e valoriza-
ção por parte do governo. 
“Antigamente, cada quadra 
tinha um representante, 
que era prestigiado e ou-
vido pela Administração 
Regional. Mas, hoje só nos 
ouvem quando precisam 
de algum apoio. Por falta 
de valorização, a maio-
ria abandonou a luta pela 
comunidade”. 

A mais antiga líder co-
munitária da quadra Lúcio 
Costa, Joana de Jesus 
Oliveira, a Tia Joana, pediu 
ao senador a volta do pro-
grama DF Digital, criado 

por ele quando foi secretá-
rio de Ciência e Tecnologia. 
“Muita gente passou a ter 
uma profissão depois de 
aprender Informática nos 
cursos oferecidos pelo 
programa, que nunca de-
veria ter acabado”, disse.

 CIDADE NATAL
“Mais grave ainda que 

o abandono do poder pú-
blico com relação aos pro-
blemas urbanos e de infra 
estrutura geral da cidade é 
a falta de atenção às pes-
soas, visivelmente aban-
donadas”, constatou Izalci, 
após ouvir protestos e rei-
vindicações. O senador e 
ex-deputado distrital foi 
criado no Guará depois de 
chegar ainda criança de 
Araújos (Minas Gerais), 
acompanhando os pais 
e os irmãos, e mudou-se 
daqui somente depois de 
casado. No Guará, ele foi 
proprietário de uma das 
mais antigas escolas parti-
culares infantis da cidade, 
a São Francisco, no Guará 
I, e duas vezes por sema-
na vem jogar sua “pelada” 
no Clube dos Amigos às 
quartas e sábados. “Guará 
é minha cidade natal em 
Brasília”, sempre faz ques-
tão de dizer.

Umas das principais 
reivindicações das enti-
dades e comunidades é 
a do crescimento da eco-
nomia local, com geração 
de empregos. Durante 
uma caminhada na Feira 
do Guará, o presidente da 
Associação dos Feirantes, 
Cristiano Jales, reivindicou 
uma reforma urgente das 
instalações, para melhorar 
a qualidade de atendimen-
to ao público. “Essa refor-
ma vem sendo prometida 
há vários anos, mas nunca 
acontece”, afirmou. 

Izalci foi ao Kartódromo 
do Guará, onde Nelson 
Piquet e Roberto Pupo 
Moreno, ex-pilotos de 
Fórmula 1, iniciaram suas 
carreiras, e conversou 

com pilotos, o presidente 
da Associação dos Pilotos, 
Mecânicos e Usuários do 
Kartódromo Ayrton Senna 
(Askart), Moisés Dibó, 
que estava acompanhado 
de pilotos e mecânicos. 
Eles entregaram ao sena-
dor um documento rei-
vindicando melhorias na 
infraestrutura, para que 
possam voltar a promover 
provas nacionais e recla-
maram do projeto de pri-
vatização do kartódromo 
que está em andamento 
no governo. 

Izalci também esteve 
na Chácara Santa Rita, um 
empreendimento de horti-
frutigranjeiros na Colônia 
Agrícola Bernardo Sayão, 
que está se transforman-
do em agroindústria e 
comercializando sua pro-
dução com os restauran-
tes da cidade. E ainda vi-
sitou a Horta Comunitária 
da QE 38, onde se reu-
niu com a presidente do 
Instituto Arapoti, Dahiana 
Rodrigues, a Dai, coorde-
nadora da horta, acompa-
nhado do presidente do 
PSDB Sustentabilidade, 
Cristiano Monteiro, mora-
dor do Guará.

A criação de novos em-
pregos também foi o ob-
jetivo da reunião, durante 
almoço no Restaurante 
Savassi, na QI 22, com em-
presários da área de bares 
e restaurantes. Além de 
reformas na infraestrutu-
ra urbana, entrou em de-
bate a reforma tributária 
que está no Congresso.

Izalci visitou o Centro 
Sócio Educativo Santo 
Aníbal, no Pólo de Moda, 
que atende 350 crianças 
e se mantém com doa-
ções comunitárias, e en-
cerrou a visita à quadra 
Lúcio Costa, na  Creche 
Comunitária Tia Joana, 
mantida pela Associação 
de Moradores da quadra, e 
que abriga 80 crianças de 
até cinco anos de idade, e 
onde assistiu a uma missa 
na Paróquia São José.  

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/16/izalci-visita-o-guara/
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O sonho de morar num 
apartamento confor-
tável, bem localizado, 

que caiba no bolso e dentro 
do Guará começou a se tornar 
realidade com a abertura ofi-
cial das vendas do residencial 
Portal do Parque, um condo-
mínio de alto padrão na en-
trada das novas quadras da 
cidade, entre a QE 38 e o Iapi, 
na área conhecida como “cida-
de do servidor", que abriga as 
QEs 48 a 58. 

O interessado que for 
ao estande da Construtora 
Conbral, no próprio terreno 
do empreendimento, vai po-
der conhecer um apartamen-
to decorado e conferir seu 
conforto e acabamento. 

O Portal do Parque terá, na 
primeira parte, 76 unidades 
de 2 e 3 quartos – o condomí-
nio será constituído de cerca 
de 400 unidades quando es-

tiver todo concluído. Além do 
conforto interno e a expertise 
da Conbral, uma das maiores 
do ramo no Distrito Federal, 
o residencial disporá de uma 
completa área de lazer. Quem 
optar pelo financiamento, dis-
porá de uma linha de crédito 
especial do BRB.

O Portal do Parque rece-
beu este nome por se locali-
zar ao lado do futuro Parque 
dos Eucaliptos, que está 
sendo implantado entre as 
QEs 38, 42, 44, Expansão do 
Guará e Iapi. 

A entrega da primeira eta-
pa deve coincidir com conclu-
são da obra de uma filial de 
uma rede particular de ensi-
no em expansão no Distrito 
Federal, e terão como vizinhos 
um supermercado e um hiper-
mercado atacadista (este ao 
lado do hospital do Corpo de 
Bombeiros, no Polo de Moda). 

Portal do Parque
Começam as vendas do residencial

A localização privilegiada, 
entre as QEs 38, Iapi, via 
de ligação com o Núcleo 

Bandeirante e EPNB, facilita 
o acesso para quem vai a 

outros locais.

Paulo Muniz e família da 
Conbral tem uma ligação 

antiga com o Guará, desde 
o surgimento do Guará 
II, e onde construíram 

vários empreendimentos 
imobiliários

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/16/comecam-as-vendas-do-residencial-portal-do-parque/
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ARQUIVO JG

Projeto de 1996 previa  
alterações no centro do Guará II

O centro do 
Guará II pode-
ria estar bem 

diferente do que é 
hoje, caso tivessem 
sido implantados os 
dois conjuntos de edi-
fícios mistos de resi-
denciais e comerciais 
nos Centro Comunais 
I e II. Somente agora, 
mais de 20 anos de-
pois, é que os terrenos 
do Centro Comunal II, 
entre as QEs 19, 34 e 
Edifício Consei foram 
comercializados, mas 
a ocupação ainda não 
começou.

No projeto apre-
sentado em 1996 
pelo antigo Instituto 
de Patrimônio do 
Distrito Federal 
(IPDF), seriam cons-
truídos edifícios de 
até 12 andares nas 
duas áreas – o Centro 
Comunal I é o terreno 
ao lado da 4 Delegacia 
de Polícia e as QEs 15 
e 26. 

De acordo com o 
diretor do IPDF, Beni 
Swartz, a preocupa-
ção do projeto era 
propor uma “opera-
ção plástica” para dar 
uma nova cara à cida-
de. Para o então ad-
ministrador regional 
do Guará, Alírio Neto, 
o projeto iria quebrar 
a monotonia da cida-
de, a partir de uma 
referência visual, que 
passaria a ser o cen-
tro do Guará II.

O projeto pre-
via a construção de 
227 apartamentos 
no Centro Comunal 
I e 313 no Centro 
Comunal II. 

Centros Comunal I e II seriam ocupados com edifícios de  
até 12 andares. Projeto quase não andou em mais de 20 anos

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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O Hackacity Guará tem 
movimentado a cidade, 
com a proposta de unir 

forças, em um grande mutirão, 
inspirado na criação da cida-
de, para torná-la mais inteli-
gente, humana e sustentável. 
São dezenas de iniciativas em 
áreas distintas, e neste ano, o 
foco do projeto é a exploração 
do potencial turístico local.  

HACKACITY GUARÁ
A Carta Brasileira de 

Cidades Inteligentes, marco 
das “smartcities” no Brasil, 
pactua a visão sobre “cidades 
inteligentes” no contexto bra-
sileiro. A construção das di-
retrizes para implementação 
de “cidades inteligentes” pe-
los municípios busca orientar 
e endereçar políticas públi-

cas, iniciativas e investimen-
tos públicos.

Da elaboração des-
ta carta, nasceu o projeto 
Hackacity Guará – Mutirão 
Cidade Inteligente, que conta 
com o apoio do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico 
(Codese) do Distrito Federal 
e do Instituto Brasileiro 
de Cidades Humanas, In-
teligentes, Criativas e Sus-
tentáveis - IBRACHICS.

A iniciativa visa a criação 
de um programa para tor-
nar o território mais inclusi-
vo, seguro, resiliente e susten-
tável. Além da infraestrutura 
tecnológica como plataforma 
aberta, existe a conexão com 
o lado humano das cidades 
inteligentes.

O Mutirão Cidade Inteli-
gente é formado pela comu-
nidade. São moradores, lide-
ranças, comerciantes, artistas, 
professores, empresários e 
políticos pensando junto ao 
governo na busca por solu-
ções criativas e inovadoras 
para as cidades. 

 

TURISMO
Neste ano, o Hackacity con-

centrou-se nos aspectos turís-
ticos da cidade, como forma 
de impulsionar a economia e 
registrar os atrativos locais. 
A iniciativa recebeu apoio do 
deputado distrital Leandro 
Grass, através da Secretaria de 
Estado do Turismo, que desti-
nou emenda parlamentar de 
R$ 160 mil para a primeira 
iniciativa do Programa 

“O Hackacity Guará tem 
tudo para ser um divisor 
de águas na vida da cidade. 
Primeiro porque vai dar vi-
sibilidade a boas iniciativas 
que já existem aqui há mui-
tos anos. Essas iniciativas vão 
poder inspirar outras, am-
pliando esta rede de inova-
ção e desenvolvimento do 
Guará, sejam na área do co-
mércio, da educação da cul-

tura, do meio ambiente, entre 
outras. Além do mais , é uma 
grande chance de nós garan-
tirmos esperança para a cida-
de do Guará. Produzir essa ex-
pectativa que o Guará vai se 
tornar uma cidade referência 
para o Distrito Federal”, espe-
ra o deputado Leandro Grass, 
autor da emenda parlamentar 
ao orçamento que garante a 
primeira  etapa do Hackacity. 

O projeto Hackacity Guará 
contempla a produção de ma-
terial de divulgação da cidade 
e produção de lives para dis-
cutir os seus potenciais turís-
ticos.  Serão oito vídeos, reali-
zados pela produtora Bandas 
de Rock e pelo Jornal do 
Guará sobre a história da ci-
dade, o Park Sul como polo 
hoteleiro importante fora do 
eixo do Plano Piloto, a Feira do 
Guará, a gastronomia, os pro-
jetos e espaços culturais, os 
museus e o Parque Ezequias 
Heringer, o maior orquidário 
endêmico do cerrado.

Todos os vídeos serão lan-
çados no YouTube e demais 
redes sociais, assim como 12 
lives, ou webnários, trazendo 
convidados e especialistas de 
gastronomia local onde serão 

abordados temas alinhados 
à Carta Brasileira de Cidades 
Inteligentes e a proposta de 
elaboração do Guia do Guará 
Colaborativo. As lives discu-
tirão com especialistas e mo-
rados as vocações, potenciali-
dades e demandas turísticas 
regionais. 

“Adotaremos para o desen-
volvimento de todo trabalho 
a ser realizado no decorrer 
do HackacityGuará - Mutirão 
Cidade Inteligente (Turismo), 
além da Carta Brasileira para 
Cidades Inteligentes, o re-
comendado na Câmara de 
Turismo 4.0 Desenvolvimento 
de Destinos Turísticos 
Inteligentes:  Objetivo de ela-
borar e consolidar propos-
tas sobre o tema Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI), 
incluindo ações ligadas à mo-
bilidade, à segurança e à me-
lhoria dos gargalos; incentivar 
os instrumentos de trans-
formação digital como meio 
de transformação dos des-
tinos em DTI com foco na 
competitividade dos desti-
nos turísticos brasileiros”, ex-
plica Cris Pereira do Espaço 
Multiplicidade, da QE 19, 
coordenadora do projeto. 

Hackacity Guará vai impulsionar 
o turismo na cidade
Projeto alinhado à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes recebe apoio  
da Secretaria de Turismo, da Administração do Guará e do deputado Leandro Grass

O projeto começa a dar frutos e inspirar outras cidades. Uma comitiva de Luziânia-GO 
visitou esta semana a Administração do Guará para conhecer iniciativas inovadoras do 
HackacityGuará junto à startups locais. A apresentação realizada por Cristiane Pereira, 

falou sobre as oportunidades e benefícios do projeto bem como o entendimento dos atores 
envolvidos para o sucesso da iniciativa.

“Hackacity Guará tem 
vocação para ser de  

vanguarda. O modernismo e 
a inovação estão no DNA de 

Brasília. É uma cidade única, 
construída em mil dias para 
ser e é diferente de tudo o 
que já se viu. É uma cidade 

moderna,  arquitetônica, 
náutica, cívica, cultural, 

tecnológica, temos a maior 
área verde por habitante do 
Brasil, o maior lago artificial 

e urbano do mundo está 
aqui! Portanto, ter o Guará 
neste programa é incrível 

para tornar o território mais 
inclusivo, seguro, resiliente e 
sustentável, além de ser um 
marco para a nossa cidade", 

afirma a secretária de 
Turismo, Vanessa Mendonça

“O projeto Hackacity  é uma 
resposta à várias demandas 
da nossa cidade. A proposta 
de Cidade Inteligente já é 
uma realidade no mundo e 
só tem a agregar qualidade 
de vida para a população, 
promovendo segurança, 

geração de renda, mobilidade 
e até mesmo aquecendo o 

turismo a partir da tecnologia. 
Estamos unidos no mesmo 

propósito de expandir soluções 
que atendam as necessidades 
de uma cidade como a nossa. 

O Guará é uma das regiões 
com maior potencial para 

iniciativas como o Hackacity, 
por sua ampla estrutura 
e localização”, conta a 

administradora do Guará 
Luciane Quintana

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/16/hackacity-guara-vai-impulsionar-o-turismo-na-cidade/
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Detran-DF abre a  
Semana Nacional de Trânsito 2021
Palestras, passeio ciclístico e apresentações de teatro,  
mímica e repentistas vão abordar o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”

O Departamento de 
Trânsito do Distrito 
Federal abre, nesta 

sexta-feira (17 de setembro), 
as atividades da Semana 
Nacional de Trânsito 2021, 
que seguem até o dia 25 de 
setembro, no Museu Nacional 
da República. Com o tema No 
trânsito, sua responsabilidade 
salva vidas, serão realizadas 
diversas atividades educativas 
com o objetivo de sensibilizar 
pedestres, ciclistas, motoci-
clistas, condutores e passagei-
ros do papel que cada um tem 
na segurança do trânsito e na 
preservação da vida.

“Teremos uma semana in-
teira de muita reflexão sobre 
a parcela de responsabilidade 
que cada cidadão tem na cons-
trução de um trânsito mais 
seguro. Nosso desejo é que o 
comportamento do condutor 
esteja sempre de acordo com 
a legislação de trânsito, com a 
consciência de que as multas 
só acontecem quando as re-
gras de segurança são quebra-
das. Ao receber uma notifica-

ção, é importante refletir que 
aquela conduta geradora da 
multa demonstra uma falta de 
cuidado com a própria segu-
rança e um desrespeito à vida 
daqueles que compartilham 
as vias”, destaca o diretor-ge-
ral do Detran, Zélio Maia.

Entre as atividades previs-
tas na programação da SNT 
2021, há algumas que serão 
realizadas todos os dias, das 
9h às 17h, como: palestras 
com foco na segurança do ci-
clista, pedestre e condutores; 
atividades diversas com jogos 
educativos; e apresentações 
de peças teatrais, mímicas e 
shows com repentistas, que 
abordarão a segurança no 
trânsito de forma divertida e 
muito responsável.

Haverá também o passeio 
ciclístico em comemoração 
ao Dia Mundial Sem Carro, às 
19h30 de quarta-feira (22), 
com concentração no Museu 
da República, a partir das 
18h. Na sexta-feira (24), às 
16h, acontecerá a cerimônia 
de premiação dos vencedo-

res do 2º Prêmio Detran-DF 
de Educação de Trânsito, que 
contou com 741 trabalhos 
inscritos nas 17 categorias 
previstas.

A cerimônia de encerra-
mento da SNT 2021, no sába-
do (25), às 13h. Durante toda 
a semana, também haverá 
apresentações teatrais e de 
contação de histórias nas es-
colas públicas e particulares 
das diversas regiões adminis-
trativas do DF, além de receber 

visita de estudantes no Museu 
da República para participar 
das atividades programadas 
para aquele local.

SNT 2021
A Semana Nacional de 

Trânsito é realizada anual-
mente, de 18 a 25 de setem-
bro, conforme previsto no ar-
tigo 326 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), cada ano 
com um tema diferente, pro-
posto pelo Conselho Nacional 

de Trânsito (Contran). O tema 
da SNT 2021 é “No trânsito, 
sua responsabilidade salva 
vidas”.

Em 2020, as ações da 
Semana Nacional de Trânsito 
foram realizadas de forma vir-
tual, em razão da pandemia de 
Covid-19. Este ano, as ações 
serão concentradas do Museu 
Nacional da República e con-
tará com todos os protocolos 
de segurança recomendados 
pelas autoridades sanitárias.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.thaisimobiliaria.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/16/detran-df-abre-a-semana-nacional-de-transito-2021/
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O  ciclo de Conferências 
Regionais de Assistência 
Social do Distrito 

Federal, preparatórias para a 
XIV Conferência Distrital, co-
meçou nesta quinta-feira (16 
de setembro) a Conferência 
da Região Central e Centro-
Sul. Este primeiro encontro 
abrange as regiões adminis-
trativas do Guará, Plano Piloto, 
Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, 
Lago Sul, Lago Norte, Varjão, 
SIA, SCIA-Estrutural, Núcleo 
Bandeirante, Park Way e 
Candangolândia.

As Conferências Regionais 
de Assistência Social são reali-
zadas a cada dois anos. Serão 
dois dias de encontros durante 
a semana, divididos em regiões, 
para avaliar a atual política e 
reunir propostas de usuários, 
entidades, servidores e traba-
lhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).

REGIONAIS
As reuniões começam às 

8h com o credenciamento 

dos participantes. As inscri-
ções estão abertas no site da 
Sedes.

As conferências também 
terão espaço aberto para 
apresentações culturais de 
servidores, trabalhadores e 
usuários do Suas. “Quem tiver 
interesse em participar deve 
preencher formulário no site 
da Sedes”, reforça a presiden-
te do Conselho de Assistência 
Social do DF (CAS-DF), Kariny 
Alves.

“As conferências não são 
somente um momento de 
debate, mas de celebração e 
de envolvimento de todos na 
busca por uma assistência so-
cial justa, que combata as de-
sigualdades”, destaca a gesto-
ra. O CAS-DF é quem organiza 
as conferências no âmbito 
distrital

A cada conferência regio-
nal, serão eleitos 42 delega-
dos titulares e suplentes para 
participar da XIV Conferência 

Distrital de Assistência Social. 
Serão eles os responsáveis 
por levar as propostas.

CONFERÊNCIAS
Os encontros serão on-line 

para prevenir a disseminação 
da covid-19 e abertos aos usuá-
rios residentes nas regiões ad-
ministrativas abrangidas pela 
respectiva conferência regional 
e aos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social que 
atuam nas unidades da Sedes e 

instituições localizadas nessas 
regiões.

Podem participar: repre-
sentantes do governo, diri-
gentes ou representantes de 
entidade de assistência social 
inscrita no CAS-DF, trabalha-
dores que atuam na política 
de assistência social, usuários 
e beneficiários dos serviços 
socioassistenciais, convidados 
e observadores (estudantes, 
estagiários e interessados no 
assunto).

Guará participa da Conferência  
Regional de Assistência Social
Encontros bienais reúnem propostas de usuários e trabalhadores  
da assistência social para aprimorar a política. Saiba como se inscrever e participar

“É uma oportunidade de 
usuários e trabalhadores 
do Suas participarem da 
construção da política 
de assistência social do 
DF e até do país, já que 
parte das propostas será 
levada também para a 
Conferência Nacional, 
marcada para dezembro”, 
explica a secretária de 
Desenvolvimento Social, 
Mayara Noronha Rocha.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/15/guara-participa-da-conferencia-regional-de-assistencia-social-no-dia-16/
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PROFESSOR KLECIUS
JOSÉ GURGEL

UMAS E OUTRAS

CENTENÁRIO  DE  PAULO  FREIRE 
PAULO Regis Neves FREIRE com-

pletaria 100 anos no próximo dia 19 
de setembro.  Nasceu em Recife(PE), 
crescido no Nordeste do Brasil , foi 
um dos  maiores pedagogos do mun-
do, reconhecido internacionalmente.  
Conhecendo a fome e a pobreza, o 
grande pensador disse sobre si mes-
mo:  “Não entendia nada por causa da 
minha fome. Eu não era burro. Não 
foi falta de interesse. Minha condição 
social não me permitia ter educação. 
A experiência me mostrou mais uma 
vez a relação entre classe social e 
conhecimento”. 

EDUCADOR  POPULAR   
Formado em Direito, não exerceu 

a profissão na área jurídica e tor-
nou-se professor de gramática numa 
escola de Educação Básica. Seus 
trabalhos sempre foram na área de 
educação popular com seus métodos 
interativos, incentivando os alunos 
a questionarem  o professor. Esteve 
sempre envolvido com a alfabetiza-
ção de adultos, priorizando a for-
mação da consciência política, pois 
para o grande educador, “a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra”.  
Seus métodos, muitas vezes, levavam 
os alunos à alfabetização em apenas 
30 horas. 

RECONHECIMENTO  MUNDIAL 
PAULO FREIRE é um dos brasilei-

ros mais homenageados no mundo, 
com mais de 30 títulos de Doutor 
Honoris Causa em várias universida-
des de diversos países. Pesquisando 
a sua vida e obra, principalmente no 
livro de Moacir Gadotti,  se verifica 
que o brasileiro é referência como 
educador em vários países.

PRESO  PELO  GOLPE  MILITAR 
Reconhecido por seu trabalho 

como educador e principalmente 
como alfabetizador, foi nomeado 
em 1963 como Diretor do Programa 
Nacional de Alfabetização do Brasil, 
mas ... após o golpe militar em 1964, 
foi preso e indo para o exílio, só re-
tornando em 1979. O golpe militar 
pode não ter reconhecido a grande 
importância do educador PAULO 
FREIRE, mas todos os educadores sé-
rios do nosso país sabem da impor-
tância do nosso patrono da educação 
brasileira.  Aliás, em 13 de abril de 
2012, 15 anos depois de sua morte, 
através da lei 12.612, foi reconheci-
do como o PATRONO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA. Ao nosso patrono, as 
homenagens de todos os educadores 

do nosso querido Guará.

GDF  SAÚDE   
E  A  LUTA  DO  MAGISTÉRIO  

O informativo Folha do Professor, 
do Sindicato dos Professores no DF,  
em sua edição de julho de 2021,  faz 
um estudo bastante crítico e since-
ro sobre o Plano de Saúde do GDF.  
É importante a sua leitura. “A con-
quista de um plano de saúde para 
os servidores e servidoras do GDF 
– o GDF Saúde – tem muito da luta 
dos Profissionais da Educação” .  O 
Sinpro-DF tem apresentado as reivin-
dicações da categoria para aprimorar 
o plano. O Sinpro-DF  sempre ao lado 
dos Profissionais da Educação!!!! 

CASOS  DE  COVID-19   
AUMENTAM  NAS  ESCOLAS 

Os casos de Covid-19 nas escolas 
públicas aumentam. É importante 
que a Secretaria de Educação esteja 
mais atenta aos protocolos defini-
dos para que sejam tomadas todas 
as providências necessárias quando 
do surgimento de casos.  A vida dos 
estudantes é o mais importante!  Os 
professores estão atentos, mas pare-
ce que o mesmo não está acontecen-
do em relação aos governantes. 

DEMOLIÇÃO  DOS  
BARES  NO  ALTAS  HORAS  

Estão demolindo os bares, restau-
rantes e etc que funcionavam ao lado 
do kartódromo do Cave. Muito esqui-
sito!  E aí vem algumas perguntinhas: 
não seria realizada uma PPP para a 
concessão do kartódromo?  E o novo 
concessionário, como foi escolhido?  
Qual a relação do novo concessioná-
rio com a Administração Regional?  
Será que o(s) novo(s) concessioná-
rio(s)  já estão querendo se apropriar 
das “famosas” áreas adjacentes ao 
kartódromo?  Seria bom que o mis-
terioso “novo concessionário” se pro-
nunciasse.  Ou no Guará, tudo é feito 
em segredo...

LOCATÁRIO  NÃO  PAGA  -   
ALUNO  PAGA 

Para o uso das salas e quadras do 
Ginásio Maxweel, o local está sendo 
cedido gratuitamente a quem inte-
ressa administrar aulas. No entan-
to, o aluno é obrigado a pagar para 
participar das atividades. Mais uma 
do Guará!  Aliás, isto já acontece 
com os nossos campos sintéticos. 
Seria interessante uma explicação da 
Administração Regional, via Gerência 
de Esportes. 

Matando a saudade
Um calor de lascar, o suor escorria, me senti no meio do deserto do Saara, 

sendo consumido pelas labaredas do inferno, não conseguia nem raciocinar 
direito.

O telefone toca, atendi, não era o Caixa Preta mas o pessoal da TV 
querendo jogar o Guará nos noticiários, não por coisas boas, mas pelos 
descalabros cometidos a todo instante contra cidade e por consequência aos 
contribuintes, que até agora nada viu de bom nas promessas mentirosas e 
não cumpridas. O calor me incomodava, desliguei, fiquei esperando frente 
ao computador o velho Caixa me ligar, estava querendo curtir um bom papo.

Adivinhando meus pensamentos o cabra ligou, encontro marcado no 
Porcão, já começava a sentir saudades.

Estava me sentindo como o filho pródigo voltando ao lar, as moscas 
velhas conhecidas, fizeram um voo rasante sobre nossas cabeças nos 
saudando, fiquei com os olhos marejados, tive vontade de vomitar mas 
resisti, fingi que não via toda aquela sujeira à minha volta.

O Caixa Preta aos gritos já discutia com o Galak, não sabia o motivo 
mas ouvia os gritos cheios de frases amorosas de ambos, onde a mãe era o 
personagem principal e a mais lembrada. Sempre com uma história nova 
para contar o velho Caixa mostrava-se preocupado, meio chateado, dessa 
vez eu não diria que ele estava chateado mas sim puto com o que ele vinha 
notando pela cidade, como a proliferação dos quiosques por toda parte, 
aparecem de um momento para outro, parece que estão ganhando força 
com a omissão vergonhosa de quem deveria impor um basta.

A quioscaiada deita e rola, muitos sendo construídos na maior encolha 
ocupando áreas nobres, um maior que o outro, nem disfarçam, chegam e se 
abancam, pois sem uma fiscalização que bote fim a essa falta de vergonha, o 
melhor é invadir e pagar pra ver, esse é o lema que tomou conta do Guará.

Está passando da hora de botar ordem na bagaça!

Horizonte?
Sem querer olho pela janela do meu apartamento, com tristeza, vejo meu 

horizonte diminuindo, quase sumindo, tenho saudade de admirar o cair da 
tarde olhando para o Parque Ezechias Heringer - Parque do Guará, então, 
meus olhos ficam marejados.

Fica difícil acreditar que a população continue nessa pasmaceira, alheios 
a tal situação, sem se ligar muito para a sobrevivência do nosso parque. É 
difícil imaginar tanta alienação por parte da população do Guará.

Será que precisa que o nosso parque caia nas mãos de inescrupulosos 
especuladores imobiliários, esses que apenas se importam com o lucro 
crescente e imediato, pouco se importando com o que nos aguarda no 
futuro?

A grande verdade é que a preservação do parque passa pela manutenção 
da nossa já combalida qualidade de vida, quiça nossa sobrevivência, lutar 
por ele é uma questão de honra para o Guará.

Com essa boataria que corre pela cidade, com o GDF sempre protelando, 
pois sai governo entra governo e não vemos uma ação enérgica para a 
definitiva implantação do parque, retirando os que ainda teimam em 
fincar raízes numa área de preservação ambiental, berço de mananciais, 
flora abundante, uma beleza que só a natureza com a sua força pode nos 
proporcionar.

Muitos dos nossos parlamentares já moraram por essas bandas, hoje 
moram em outras localidades, só andam no Guará em época de eleições: 
visitam a feira em final de semana esperando ser reconhecido por algum 
puxa saco ou cabo eleitoral enrustido, talvez para participar de algum 
evento que dê Ibope.

Até agora não vi uma manifestação em favor da preservação do parque 
por parte de nenhum deles, talvez mais importante do que a defesa do 
parque seja a manutenção do curral eleitoral.

Pena que a famigerada especulação imobiliária continua jogando a 
vontade do povo para escanteio, dando uma rasteira no bom senso e no 
futuro dessa linda cidade, amada por muitos, mas cobiçada muito mais.

O Guaraense tem que se mobilizar, mostrar que tem força e exigir de 
volta o que é nosso. Nada de pedir favor, apenas exigir o que é de direito.

Abram os olhos!

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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CURTA AS RÁPIDAS

MARIO PAZCHECO

CULTURA PRÓPRIA

O fazedor de guitarras  
DEL MIRO PRODUÇÃO PRÓPRIA DE GUITARRAS

Ele, guitarrista pensou em uma guitarra híbrida, mas quando pesqui-
sou pelo preço, quase pirou, então resolveu fazê-la. Lixou o corpo de uma 
nova guitarra da qual se tira o mais legítimo som violão. A nova guitarra, 
unida ao braço com enfeites em madrepérola, é um casamento perfeito.

Enquanto confecciona guitarras e as toca, Miro Ferraz realiza trabalhos 
artesanais e artísticos – de reparos em lataria de automóveis à apresenta-
ções em bares. Assim, ele escreve a história da cidade do Guará, desde os 
seus primórdios em faixas-propaganda.

CONTATO: 61 995576069

Consei bomba no YouTube
Marcello foi letrista e cantor na banda, Política do Êxtase, e Riccardo 

tocou guitarra na Warehouse of Fables. O nome Diletantes do Sol, projeto 
guaraense revela a amadora dedicação à música (diletantismo), e o gosto 
pela poesia e misticismo (referência ao astro-rei).

Right” e “Complexo”, são clipes sobre questões existenciais que mar-
cam a nova reencarnação da Diletantes do Sol. A música “Right” aprofunda 
sobre as vicissitudes da vida, cujo refrão é: “não quero estar correto, que-
ro ser verdadeiro”.

O icônico edifício Consei foi escolhido para ilustração dos clipes que 
mesclam imagens de referências e ponto de suas aventuras pelo Guará. Os 
clipes levam a assinatura do jornalista, Pedro Wolff.

Bancas de revistas lutam
As bancas de revistas amargam a pior crise do setor, lutando brava-

mente pela sobrevivência.
Para reforçar o caixa passaram a vender livros usados como sebos. 

Falta expandir as ofertas com revistas em quadrinhos. Um clube de lei-
tura também seria essencial. Curso de aprendizagem comercial gratuito 
ajudaria os pequenos comerciantes. E o caminho seria reviver o espaço 
geralmente em praças com rodas de choro e de samba, como espaços si-
milares já fazem.

Patrícia, administradora da Banca da QE 28. Em ação comunitária de 
revitalização, cedeu espaço muito simbólico para o mural estampada face 
alegre de Gelson, saudoso dono restaurante e importante agitador cultu-
ral da cidade.

Na Ótica Jéssica,  
você se enxerga por completo

Com esses mesmos olhos que passeiam pela vizinhança, entramos pe-
los portais da Ótica Jéssica na QE 15, Guará II, a visita era para consertar 
os relógios analógicos da família.

No interior da Ótica Jéssica encontramos um espelho, lindo, limpo, 
imenso, onde podemos constatar que ainda podemos nos enxergar de cor-
po inteiro, harmonizar os óculos e olhares não só com rostos, mas também 
com essa realidade rápida e pulsante, podemos enxergar uns aos outros.

-  CRISE NO METRO COMEÇA A MOSTRAR CONSEQUÊNCIAS 
–  150 dias de greve. Um do melhores Metrôs do Brasil sofre 
com a falta de investimentos na manutenção e começa a 
definhar até que privatizem por um preço mais baixo. Esta 
fórmula é muito antiga, assim como o voto.   

- O PARQUE DO GUARÁ PULSA –  As famílias do Guará 
elegeram o Parque do Guará como uma das melhores opções, 
mas falta investimentos na manutenção e no cercamento que 
são urgentes.

 
-  A FEIRA DO GUARÁ PEDE SOCORRO –Corrigir o telhado 
em época de chuva é inviável. Passamos por vários anos 
precisando desta obra e quando se aproximam as chuvas se 
renovam as promessas. 

CONSUMIDOR   
Pesquisar para  
comprar mais barato    

 É impressionante a quantia que você pode economizar 
pesquisando e fazendo compras no atacado. Muitas vezes 
não calculamos o consumo anual e sim o consumo mensal.  
Isto pode nos dar um grande prejuízo.  Alguns produtos que 
consumimos sempre e vale a pena comprar em quantidade 
maior se for ofertado um preço menor.  Determinados 
produtos com capacidade de validade maior podem ser 
estocados se o preço compensar. Vale a pena pesquisar.    

 

As consequencias do calor
Tanto o calor quanto a baixa umidade do ar geram 

diversas consequências para o corpo humano. Olhos, narinas 
e lábios ressecados, a pele muito seca, às vezes com coceira 
pessoas também podem ter aumento de pressão arterial, 
tontura, dor de cabeça, até podendo desmaiar. E tem o 
problema da desidratação, principalmente em crianças e 
idosos. Enfim, é preciso saber passar este período difícil 
no DF. É importante se hidratar, tomando bastante água, 
usar cremes hidratantes para a pele, soro fisiológico para o 
nariz e evitar sol nos momentos de maior calor, mas o mais 
importante é procurar uma orientação médica, conforme for 
o seu caso. Logo isso vai passar.

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


QUALIDADE DE VIDA
3 Quartos

Mais espaço 
para a família

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

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

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

Entrega em nov. 2021  
Lazer completo 
Portaria com biometria

Projeto de arquitetura: 
Gomes e Figueiredo Arquitetura
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