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Nem 150 mil, nem 170 mil...Nem 150 mil, nem 170 mil...

GUARÁ TEM 140 MIL HABITANTESGUARÁ TEM 140 MIL HABITANTES

Superestimada em até 170 mil habitantes, a 
população atual da cidade não deve ultrapassar os 140 

mil habitantes, de acordo com previsões da Codeplan, 
baseadas em projeções de crescimento populacional 

em relação à Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílio (PDAD) de 2018, e levantamentos das 

secretarias de Saúde e Educação. Número coincide 
com projeção do Tribunal Regional Eleitoral, que 

calcula 141 mil habitantes para o Guará em 2022. 
Mas, nos próximos dez anos serão cerca de 40 mil 
novos moradores, com a criação de novos setores.

Passarela RenovadaPassarela Renovada

Passagem subterrânea de pedestres sob a EPTG é renovada com arte.
PÁGINA 7

Mutirão Cidade Inteligente lança  
sua iniciativa pelo turismo local
As ações do programa Hackacity Guará com foco no turismo serão 
oficialmente lançadas na manhã de segunda-feira, 4 de outubro, às 9h, na 
Escola Técnica do Guará. 

PÁGINA 11

Mais um papa-entulho
A cidade vai receber mais um Ponto de Entrega Voluntária (PEV), 
conhecido como papa-entulho. O novo ponto de recolhimento de entulho  
- o primeiro fica no Cave, ao lado do Salão de Múltiplas Funcões - será 
instalado ao lado do 4º Batalhão de Polícia Militar, onde havia uma área 
de transbordo irregular há alguns anos.

PÁGINA 9
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Prevenção contra 
alagamentos

Para evitar alagamentos com a chegada das 
chuvas, a Administração Regional do Guará 
está intensificando a manutenção das redes de 
drenagem pluvial da cidade.

O morador pode contribuir com a manutenção 
ao solicitar o serviço quando verificar acúmulo de 
entulho nas proximidades ou dentro das bocas-
de-lobo, através da Ouvidoria pelo 162, via site 
www.ouv.df.gov.br, pelo aplicativo e-GDF no menu 
Cidades, ou pessoalmente na Administração 
Regional do Guará.

Dengue reduz  
no DF e no Guará

De janeiro a agosto deste ano, a Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica (Divep), da Secretaria 
de Saúde, registrou 11.236 casos prováveis de 
dengue no Distrito Federal. O número é 72,9% 
menor do que o registrado no mesmo período de 
2020, quando a Divep informou a ocorrência de 
44.236 casos prováveis da doença.

 O Guará está entre as regiões que apresentam 
os maiores índices de queda com redução de de 
88,2%, passando de 2.786 casos em 2020 para 
342 em 2021.

Guará está entre as regiões com os maiores 
índices de queda com redução de 88,2%, passando 
de 2.786 casos em 2020 para 342 em 2021.

Zoo recebe  
filhote de lobo-guará

O Jardim Zoológico recebeu dois filhotes 
de onça pintada e um de lobo-guará, animal 

símbolo da nossa cidade. Os três filhotes vieram 
do Mato Grosso.

Os animais tinham sido resgatados 
numa região de queimada, sem os pais, e 

enviados para um programa de reabilitação, 
desenvolvido pela Universidade Federal de 

Mato Grosso em parceria com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis (Ibama). Como eram muito 
novos, os filhotes não tinham capacidade de 

sobrevivência na natureza caso fossem soltos. 

Pedintes  
da época

Nunca se viu tan-
ta gente pedindo ajuda 
nas ruas do Guará e de 
Brasília. Aliás, de todo o 
país. Além da proximida-
de do final do ano, quan-
do muitos apelam para o 
espírito natalino da po-
pulação, a pandemia está 
contribuindo para levar 
mais gente às ruas em 
busca de donativos.

E não adianta culpar a 
Administração Regional 
ou o próprio GDF, porque 
a demanda está acima da 
capacidade da solução. 
Além disso, a maioria 
dessas pessoas que estão 
na rua conhece seus di-
reitos e mesmo quando 
abordados se recusa a ir 
para os albergues, onde 
teria que cumprir uma 
série de obrigações, a 
principal delas não con-
sumir álcool ou droga. 

Difícil é ficar insensí-
vel a isso, mesmo saben-
do que muitos se apro-
veitam da situação. 

Risco de cair
Parece que a Administração Regional está aguardando 

que o antigo prédio da Casa da Cultura, ao lado do 
kartódromo do Cave, caia para somente recolher os 
entulhos. Mas não calcula o risco de desabamento sobre 
moradores de rua que estão morando lá dentro.

Já adverti aqui outras duas vezes para o risco, mas fazem 
ouvidos de mercador. 

Leandro Grass leva gabinete às 
ruas do Guará neste domingo

O deputado distrital Leandro Grass (Rede) estará 
neste domingo (3 de outubro) no Guará, com seu gabinete 
itinerante, o Grassbinete na Rua, para conversar com os 
moradores. A tenda ficará aberta das 8h30 às 11h entre 
a Feira do Guará e a estação de Metrô. Durante o período, 
integrantes da equipe e o próprio deputado estarão prontos 
para ouvir demandas, sugestões e prestar contas sobre as 
entregas do mandato de Grass ao Distrito Federal.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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AFINAL, QUANTOS SOMOS?AFINAL, QUANTOS SOMOS?

Com o atraso do Censo do IBGE, a Codeplan começa a pesquisar a população do DF. Projeção é 
para uma população do Guará de cerca de 140 mil habitantes, abaixo do que a maioria imagina 

A cidade do Guará ain-
da não ultrapassou os 
140 mil habitantes, 

número abaixo da expectati-
va da própria população e do 
mercado. A informação cor-
rente é que a cidade teria no 
mínimo 150 mil habitantes, 
mas há quem trabalhe com 
a possibilidade de até 170 
mil e outros exageram para 
200 mil. Esse número  deve 
ser confirmado pela Pesquisa 
Distrital por Amostra de 
Domicílio (PDAD), que co-
meçou a levantar os dados 
dos moradores de todo o 
Distrito Federal no início de 
setembro, pela Companhia 
de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan).

Essa população de cerca 
de 140 mil habitantes repre-
senta o crescimento vegetati-
vo (a diferença entre a taxa de 
natalidade e a taxa de morta-
lidade) sobre o próprio levan-
tamento do PDAD de 2018, 
que apurou que o Guará ti-
nha há três anos 134.255 
moradores. Outro levanta-
mento do Tribunal Regional 
Eleitoral de 2020 eleva essa 
quantidade para 137 mil dois 

anos depois. Além do cresci-
mento vegetativo, nesse pe-
ríodo a cidade recebeu entre 
2 mil e 3 mil novos morado-
res, que vieram ocupar as 
moradias oferecidas por no-
vos edifícios residenciais, a 
maior parte delas na região 
do Park Sul, que pertence à 
Região Administrativa 10, e a 
Expansão do Guará (QEs 48 a 
58). 

Um outro estudo da 
Codeplan divulgado em 2020, 
denominado “Projeções Po-
pulacionais para as Regiões 
Administrativas 2010-2020”, 
baseado em informações 
das secretarias de Saúde, 
de Gestão do Território e 
Habitação do Distrito Federal 
(Sedhab), da Caesb e da CEB, 
com a ajuda de imagens de 
satélite do Google Earth e do 
Geoportal do GDF, projeta-
va a população do Guará em 
140.056 habitantes (ver qua-
dro) há um ano.

Esse estudo é feito anual-
mente para subsidiar o gover-
no nas suas ações nas áreas 
sociais, de saúde e de infraes-
trutura. Um gestor escolar, 
por exemplo, precisa estimar 

com a máxima precisão pos-
sível quantas vagas ofertar na 
creche de uma determinada 
região administrativa, e tam-
bém para planejar a demanda 
de vagas hospitalares da rede 
pública, campanhas de vaci-
nação, entre outros dados ne-
cessários para o planejamen-
to governamental. 

Já o Tribunal Regional 
Eleitoral, em seu último le-
vantamento, do início des-
te ano, calcula que a Região 
Administrativa do Guará te-
nha cerca de 137 mil habitan-
tes, com 103 mil eleitores – a 
9ª Zona Eleitoral tem no total 
128 mil eleitores, mas 22 mil 
são da Região da Estrutural/
SCIA, que continua subordi-
nada eleitoralmente ao car-
tório do Guará. A projeção 
do TRE é que o eleitorado da 
cidade chegue a 107 mil nas 
eleições de 2022, para uma 
população estimada de 141 
mil pessoas.  

COMO É CONSTITUÍDA A 
POPULAÇÃO DO GUARÁ

De acordo com o PDAD 
de 2018, dos 134.255 mo-
radores do Guará, 53,8% Projeção da Codeplan para a população do DF 

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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(72.064) é composto do sexo 
feminino, e 46.2% (61.938) 
do sexo masculino. O dado 
curioso da pesquisa é que 
71,476 (53,3%) pessoas ha-
viam nascido aqui, e outras 
62.515 (46,7%) em outros 
locais. 

  A média de idade era de 
35,6 anos e renda média do-
miciliar de R$ 9.201.

MÉDIA DE  
IDADE SOBE NO DF

A projeção da Codeplan in-
dica uma expressiva redução 
da participação da população 
mais jovem (de 0 a 14 anos) 
e um aumento importante 
da participação da população 
idosa (de 60 anos e mais) no 
Distrito Federal de 2010 a 
2020.  A população com me-
nos de 15 anos de idade, que 
correspondia a 24,7% da po-
pulação do DF em 2010, cor-
responderá a menos de 17,5% 
em 2030. Em compensação, a 
população idosa passará de 
7,6% da população total em 
2010, para 16,6% em 2030.

O aumento no índice de 
envelhecimento aponta que, 
em 2030, para cada 100 pes-
soas em idades menores que 
15 anos, haverá 95 idosos, o 
que representa mais do que o 
dobro do valor registrado em 
2010, que era de 30 idosos 
para cada 100 jovens.

A diminuição da popula-
ção com idades de 15 a 59 
anos, que apresenta grande 
capacidade produtiva, e o au-
mento da pressão de deman-
da dos grupos etários depen-
dentes (idosos e menores de 
15 anos) ocasionarão o fim 
do bônus demográfico no 
Distrito Federal.

Cidade vai receber mais 40 mil 
habitantes nos próximos anos
Setor Quaresmeira, QE 60, QEs 48 a 58 e  
Centro Metropolitano vão aumentar a população em 40% em dez anos

Além da ocupação das seis quadras 
(QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58) da 
Expansão do Guará, a cidade vai 

receber três grandes quadras residen-
ciais nos próximos anos - a QE 60, no 
terreno conhecido como “Área da Tasa”, 
entre a QE 46 e o Setor de Motéis, Postos 
e Concessionárias, o Setor Quaresmeira, 
entre o Guará Park, a SQB e a EPTG , e ain-
da o Centro Metropolitano, entre Guará 
I e II, às margens da futura Avenida das 
Cidades. A previsão é que sejam oferta-
das cerca de 18 mil novas moradias para 
cerca de 40 mil habitantes. E não se trata 
mais de propostas, mas de projetos con-
cretos, porque os estudos para a criação 
dos novos setores estão bem avançados.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação (Seduh) apro-
vou o Estudo Territorial Urbanístico 
(ETU) aplicável aos setores habitacio-
nais Jóquei Clube, em Vicente Pires, e 
Quaresmeira, no Guará. Os dois novos 
setores ficarão separados apenas pela 
via EPTG. O ETU é o primeiro estudo ne-
cessário para possibilitar o início do pro-
cesso de parcelamento do solo urbano, 
com previsão de beneficiar uma popula-
ção estimada em 56 mil habitantes nos 
dois setores, 15 mil somente do lado da 
Quaresmeira, na Região do Guará.

O Jóquei Clube, que pertencia à 
Região do Guará até 2016 e foi trans-
ferido para a Região Administrativa de 
Vicente Pires, tem 258 hectares. A pre-
visão é de que o local abrigue mais de 
38 mil habitantes. A área abrange as an-
tigas instalações do Jockey de Brasília, 
hoje fora de funcionamento. O Setor 
Quaresmeira é constituído de um lote 

e de áreas desocupadas às margens da 
EPTG, na proximidade do Superquadra 
Brasília (SQB) e ao lado da linha férrea.

 
CENTRO METROPOLITANO 

A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade (Semob) anunciou em 
maio a conclusão do relatório com as 
contribuições da sociedade civil re-
lativas à parceria público-privada da 
Avenida das Cidades (Ex-Interbairros 
e Transbrasília), que vai ligar o Plano 
Piloto a Samambaia, passando pelo meio 
do Guará. A via terá 26 quilômetros de 
extensão e edificações em suas margens 
para compensar o custo da obra, que 
será executada através de PPP. Entre es-
ses empreendimentos imobiliários está 
o Centro Metropolitano do Guará, um 
conjunto de edificações residenciais e 
comerciais na faixa hoje ocupada pela li-
nha de transmissão de Furnas, que será 
toda enterrada. De acordo com o proje-
to, a previsão é que sejam criadas mo-
radias para cerca de 12 a 15 mil novos 
moradores somente na parte que divide 
o Guará I do Guará II.

Agora, o projeto seguirá para aná-

lise do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal (TCDF). Após eventuais ajustes 
e aprovação pelo órgão, o edital de lici-
tação poderá ser publicado. A expecta-
tiva é que o processo licitatório ocorra 
ainda este ano e que a contratação do 
empreendimento aconteça no início de 
2022.

 
QE 60 

Embora prefira não adiantar deta-
lhes, a Terracap anunciou oficialmente 
em julho a criação da QE 60, no terreno 
235 mil metros quadrados que perten-
cia à Telecomunicações Aeronáuticas 
S/A (Tasa), uma subsidiária da Em-
presa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero). De acordo com 
o comunicado, a empresa informou que 
o lançamento das projeções deve acon-
tecer em 2022 e serão todas verticais, 
com altura máxima de seis pavimentos.

As projeções devem atender a uma 
população de cerca de 8 a 10 mil pes-
soas. Para promover o lançamento da 
nova quadra, a Terracap aguarda apenas 
a liberação da licença ambiental da área, 
que começou a ser discutida. 

PDAD vai fazer um retrato da população do DF
A Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios 
(PDAD), que come-

çou a ser realizada em maio 
em algumas regiões, vai co-
letar  informações sobre os 
moradores de todas as 33 
regiões administrativas do 
Distrito Federal, a fim de sub-
sidiar e orientar de forma 
qualificada o planejamento 
governamental.

 Nesta edição do estudo 
tem novidades. Além das 
questões tradicionais, entre 

as perguntas do questionário 
há algumas voltadas aos ani-
mais domésticos e segurança 
alimentar. Também será en-
tregue um questionário fa-
cultativo para cada indivíduo 
da família sobre questões de 
gênero.

Realizada a cada dois 
anos, a PDAD é efetuada por 
amostra de domicílios urba-
nos – selecionados mediante 
critérios de probabilidade. 
No entanto, ela avança por 
cada uma das 33 RAs da ca-

pital federal, e sua frequência 
bianual possibilita um acom-
panhamento da evolução 
das condições de vida dos 
brasilienses.

 Para o secretário de Eco-
nomia, André Clemente, as 
políticas públicas necessá-
rias para atender a popu-
lação devem ter base em 
evidências. “O Estado, para 
atender a população, precisa 
definir suas políticas públi-
cas; e, para que surtam efei-
tos e atinjam seu objetivo, 

essas políticas precisam de 
base científica, base técnica 
e muita articulação e engaja-
mento para viabilizar as en-
tregas”, destaca.

 “A PDAD, como as ou-
tras pesquisas da Codeplan, 
como PMAD (Pesquisa Me-
tropolitana por Amostra de 
Domicílios) e PED (Pesquisa 
de Emprego e Desemprego), 
nos ajuda a obter os dados 
necessários para subsidiar 
o GDF na estruturação de 
políticas públicas”, resume 

o  presidente da Companhia 
de Planejamento do DF 
(Codeplan), Jean Lima. “São 
pesquisas  baseadas em evi-
dências, permitindo delinear 
melhor os cenários e cons-
truir políticas mais eficazes”, 
completa.

 A fim de oferecer um diag-
nóstico detalhado da situação 
atual do DF, os pesquisadores 
da PDAD 2021, devidamente 
identificados com crachá, vi-
sitarão cerca de 35 mil domi-
cílios na capital federal.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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A Comissão de Educação, Saúde 
e Cultura (CESC) da Câmara 
Legislativa aprovou esta semana 

o PL nº 2.000/2021, de autoria do depu-
tado Rodrigo Delmasso (Republicanos), 
morador do Guará, com o objetivo de 
prevenir o uso de drogas ilícitas no 
Distrito Federal. A proposta estabelece 
multa de dois salários mínimos a pes-
soa física que adquirir, guardar, tiver 
em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal subs-
tâncias proscritas definidas pela auto-
ridade sanitária brasileira.

De acordo com o projeto, a medida 
seria uma sanção paralela à prevista 
na atual legislação penal. “Este PL visa 
criar um mecanismo a fim de que o 
Poder Público possa agir de forma pre-
ventiva e pedagógica na prevenção ao 
uso de drogas ilícitas em nosso Distrito 
Federal, com prevalência do interesse 
local”, diz o texto do projeto.

Como o valor da multa é alto, pode 
ser revertido em prestação de servi-
ços comunitários em órgãos públicos 
ou entidades sociais. “Apresentei este 
projeto em nome das famílias dos usuá-
rios. A multa é algo pedagógico. Para 
os hipossuficientes - que não possuem 
condições financeiras para se susten-
tar - há a opção de prestar serviços co-

munitários. Infelizmente os traficantes 
usam do vício das pessoas para ganhar 
dinheiro e financiar o crime”, argumen-
ta o distrital.

O não pagamento da multa resultará 
em inscrição na Dívida Ativa, e o valor 
arrecadado será destinado para polí-
ticas públicas de prevenção ao uso de 
drogas.

SAÚDE
Os membros da Comissão aprova-

ram mais pareceres a onze proposi-
ções, sendo oito projetos de lei e três 
indicações, apresentadas por vários 
parlamentares. A maioria dos projetos 
versa sobre o tema saúde.

O projeto de lei nº 2.105/2021, de 
autoria do deputado Eduardo Pedrosa 
(DEM), altera a Lei nº 5.958/2017, 
que trata da notificação compulsória 
dos casos de fissura labiopalatal, pelas 
entidades do sistema de saúde, com o 
objetivo de assegurar aos bebês cirur-
gia plástica reparadora, bem como o 
tratamento pós-cirúrgico por equipes 
multiprofissionais.

Já o projeto de Lei nº 1.805/2021, 
do deputado Delmasso, estabelece a 
Linha de Apoio aos Profissionais de 
Saúde (LAPS). A ideia é dar suporte em 

saúde mental, que abrange também os 
familiares, mantendo especialistas de 
plantão com este fim.

De autoria do deputado Iolando 
(PSC) o projeto de Lei nº 1.946/2021, 
determina que os laudos médicos 
destinados às pessoas com deficiên-
cia permanente tenham validade 
indeterminada.

As outras duas proposições apro-
vadas pela comissão na área da saúde 
tratam de campanhas a serem reali-
zadas no mês julho. O projeto de Lei 

nº 2.100/2021, apresentado pelo de-
putado Hermeto (MDB), aborda a ne-
cessidade do exame ortodôntico anual 
em crianças de seis a 12 anos de ida-
de, ação representada pela cor laran-
ja. Enquanto o PL nº 2.116/2021, da 
deputada Arlete Sampaio, institui a 
Campanha Distrital de Prevenção do 
Câncer de Cabeça e Pescoço, que terá 
como símbolo a cor verde.

Multa a  
consumidor de droga
De acordo com o autor de projeto em votação na Câmara Legislativa, deputado Rodrigo 
Delmasso, a medida seria uma sanção paralela à prevista na atual legislação penal

Projeto de Delmasso mira no consumo 
de drogas no DF

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Para quem mora na qua-
dra Lúcio Costa e pre-
cisa atravessar a EPTG, 

seja para acessar o Guará I 
ou mesmo pegar um ônibus, 
tem uma única opção segura: 
passar pela passagem sub-
terrânea. Até semana passa-
da, a passagem era escura, 
suja e com sérios problemas 
causados pela falta de manu-
tenção. Mas, depois do último 
final de semana, o local virou 
ponto turístico. Moradores 
da redondeza saem de casa 
apenas para apreciar a nova 
passarela, agora iluminada, 
limpa e completamente co-

berta de arte. 
O Departamento de Estra-

das de Rodagem do Distrito 
Federal (DER-DF) passou 
uma semana realizando ser-
viços de manutenção de toda 
a passagem de 150 metros 
de extensão por cinco me-
tros de largura, como limpe-
za, pintura, colocação de gra-
des e iluminação, além de 12 
lixeiras novas.

Para coroar o trabalho, 
aproximadamente 70 grafi-
teiros de diversos pontos do 
Distrito Federal e também de 
Goiânia, Anápolis e de Belo 
Horizonte, deram vida e be-

leza às paredes da passagem 
subterrânea através da arte. 
As manifestações artísticas 
ficaram a cargo do coletivo 
candango Graffiti da Capital. 

MORADORES 
EMPENHADOS

Essa renovação do espa-
ço público apenas aconte-
ceu pela mobilização pro-
movida pela Associação de 
Moradores do Lúcio Costa, 
a Ampluc. A demanda da as-
sociação de moradores é an-
tiga. Os representantes da 
comunidade discutiram o as-

sunto em 2017 no Conselho 
de Segurança do Guará. Em 
2018 começaram os conta-
tos com a CEB, DER, 4º BPM 
e Administração do Guará. E 
apenas agora conseguiram 
apoio do DER para a reforma, 
através do gerente de opera-
ções Murilo Santos. 

 “A passarela subterrânea 
tem cerca de dez anos e du-
rante esse período acontece-
ram raras ações de manuten-
ção integrada. Sempre escura, 
molhada e suja, constante-
mente sofreu ações de vânda-
los, com pichações, roubos de 
componentes de iluminação 
e tampas de escoamento de 
água, além do acúmulo de lixo 
e os constantes furtos a pe-
destres e ciclistas. A Ampluc 
e os usuários da passagem 
fizeram diversas solicitações 
aos órgãos públicos para que 
houvesse manutenções pe-
riódicas e rondas policiais 
em horários de maior circu-
lação, até que, em março de 
2018, um catador de reciclá-
veis foi encontrado morto no 
início da manhã, confirman-
do as nossas preocupações 
e o medo crescente entre 
aqueles que dependiam da-
quele trajeto”, conta Patrícia 
Calazans Oliveira, presidente 
da a Ampluc. 

“Foi surpreendente, pois 
tínhamos uma imagem de 
abandono por anos e tudo 

que imaginamos previamente 
foi superado. A arte criativa 

e colorida do grafite, a 
iluminação de todos os 

pontos cobertos e a limpeza 
trouxeram sensações de 

alívio e segurança a todos 
que a utilizam, inclusive 

esta é a manifestação dos 
moradores do Lúcio Costa 
nos grupos de WhatsApp. 
Comentam também que 

a frequência de usuários 
aumentou desde o evento e, 
até o momento, não houve 
registro de furto”, conta 

Patrícia Calazans Oliveira, 
presidente da associação de 

moradores do Lúcio Costa

PASSARELA RENOVADA
Passagem subterrânea de pedestres  
sob a EPTG é ilustrada por grafiteiros

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/30/13815/
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Operação retira duas 
toneladas de lixo das ruas
Mais de 80 faixas de publicidade recolhidas, boca de lobos  
limpas e calçadas reconstruídas fazem parte do trabalho empreendido pelo ‘GDF Presente’

A presença de equipes 
do GDF Presente por 
uma semana no Guará 

fez a diferença. Em parceria 
com a administração, elas re-
forçaram os serviços de capi-
na, retirada de entulho e lim-
peza de bocas de lobo. E, para 
deixar o trânsito mais seguro 
e as ruas sem poluição visual, 
os trabalhos também focaram 
na retirada de mais de 80 fai-
xas de publicidade irregular 
da cidade.

A administradora do Gua-
rá, Luciane Quintana, enal-
tece a importância do pro-
grama do GDF para ajudar 
na solução de demandas na 
cidade, como a retirada de 
faixas. “As faixas irregulares 
prejudicam a visão do moto-
rista, causam poluição visual 
e podem apresentar riscos 
de acidente”, acentua. “O GDF 
Presente na cidade reforça 
esse serviço com o objetivo 
de reduzir o impacto des-
sas irregularidades. Graças à 
soma desses esforços, mante-

mos nossas vias mais limpas 
e seguras para os moradores”.

Várias faixas irregulares 
foram retiradas das ruas: me-
nos riscos para motoristas, 
ciclistas e pedestres| Fotos: 
GDF Presente

A retirada de faixas pu-
blicitárias irregulares é uma 
ação recorrente no Guará. 
Além da preocupação com o 
trânsito, o governo combate 

esses anúncios para garantir 
a segurança de pedestres e 
ciclistas. “O risco de uma fai-
xa cair e machucar alguém 
existe porque, muitas vezes, 
[as faixas] são afixadas sem 
maiores cuidados”, alerta o 
coordenador do Polo Central 
do GDF Presente, Luciano 
Almeida. “Além disso, são co-
locadas em espaços que po-
dem dificultar a visão de mo-

toristas ou ciclistas”.

LIMPEZA GERAL
O trabalho do Polo Central 

no Guará incluiu também a 
retirada de duas toneladas de 
entulho, galhos e inservíveis, 
além da capina e roçagem 
de 3,5 mil m² nas margens 
do calçadão da avenida do 
Contorno. Na praça Itajubá, 

na QE 40 do Guará II, as equi-
pes trabalharam na limpeza e 
desobstrução de 31 bocas de 
lobo.

O GDF Presente também 
atuou na construção de 24 
metros da calçada de pedes-
tres no conjunto D da QI 06, 
no Guará I. A área recebeu 
a obra porque o piso estava 
bastante danificado em vá-
rios trechos. 

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.thaisimobiliaria.com.br/
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Cidade vai ganhar novo  
Papa Entulho, em frente à QE 36
Edital foi publicado e vai atender também outras regiões administrativas

O Serviço de Limpeza 
Urbana (SLU) publicou 
edital de licitação para 

contratação de empresa que 
irá construir 11 novos Pontos 
de Entrega Voluntária (PEV), 
mais conhecidos como papa-
-entulhos, em nove regiões 
administrativas do Distrito 
Federal. O valor da licitação, 
feita na modalidade pregão, 
tipo menor preço, é de R$ 3,4 
milhões. A previsão é que os 
novos espaços sejam entre-
gues até o final deste ano.

No Guará, o papa-entulho 
vai ficar ao lado do 4º Batalhão 
de Polícia Militar, onde havia 
uma área de transbordo irre-
gular há alguns anos.

Serão construídas tam-
bém duas unidades em 
São Sebastião, duas em 
Sobradinho e uma unida-
de em cada uma das se-
guintes RAs: Santa Maria, 
Gama, Samambaia, Recanto 
das Emas,  Sobradinho II e 
Paranoá. Em todas essas lo-
calidades, o SLU contou com 
a parceria das administrações 
regionais, que cederam os 

terrenos para construção dos 
equipamentos.

Atualmente o Distrito 
Federal dispõe de 12 papa-
-entulhos, um local adequa-
do para que os moradores 
possam depositar gratuita-
mente restos de podas e até 1 
m³ (equivalente a uma caixa 
d’água de mil litros) de restos 
da construção civil (entulhos), 
além de móveis velhos e mate-
riais recicláveis.

AMPLIAÇÃO
 “Todo material que chega 

ao papa-entulho recebe des-
tinação correta. Esse espaço 
é um importante aliado na 
limpeza pública do DF. No co-
meço deste ano entregamos 
duas novas unidades, uma em 
Santa Maria e outra em Águas 
Claras. A ideia é ampliar a 
quantidade de papa-entulhos, 
atendendo à maioria das re-
giões administrativas, para 
que a população tenha acesso 
fácil na hora de fazer o descar-
te de resíduos”, explica o pre-
sidente do SLU, Silvio Vieira.

Para se ter uma ideia da 

importância do equipamento, 
só no primeiro semestre des-
te ano, os 12 papa-entulhos 
do DF receberam 11 mil to-
neladas de descartes, mil to-
neladas de volumosos (como 
mesas e sofás) e mais de 600 
toneladas de resíduos de po-
das. São materiais que deixa-
ram de ser descartados em 
vias públicas e receberam a 
destinação adequada.

Para o administrador de 
São Sebastião, Alan Valim, os 
novos papa-entulhos serão 
essenciais na limpeza da re-
gião. São dois papa-entulhos 
para essa localidade: um no 
Parque dos Ipês e outro no 
bairro Crixá.

“Esses papa-entulhos vão 
trazer mais tranquilidade aos 
moradores de São Sebastião 
e também à própria adminis-

tração. Essa é uma determi-
nação do governador Ibaneis 
Rocha, de que a gente possa 
cuidar cada vez mais da lim-
peza e da qualidade de vida 
da nossa população, cuidar do 
meio ambiente e da saúde dos 
nossos moradores. E os papa-
-entulhos são fundamentais 
para que a gente possa cum-
prir esse objetivo”, afirma o 
administrador.

A Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema), a 
Associação Bra- sileira 

de Reciclagem de Eletroele- 
trônicos e Eletrodomésticos 
(Abree) e a empresa Zero 
Impacto Logística Reversa, 
assinaram,um acordo de 
cooperação para recicla-
gem de eletroeletrônicos 
– categoria que inclui os 
eletrodomésticos.

Na prática, a parceria 
vai garantir que os equipa-
mentos em desuso tenham 
destinação final adequada, 
evitando que sejam jogados 
em lixões e aterros e preju-
diquem o meio ambiente. O 
contrato prevê a instalação 
de pontos de coleta espa-
lhados pelo Distrito Federal 

para descarte voluntário da 
população, além do serviço 
de recolhimento agendado. A 
iniciativa, que terá custo zero 
para o governo, é um avanço 
no tema.

 “É um marco importante; 
o GDF está dando um passo 
significativo nas políticas in-
tegradas de resíduos sólidos 
com essa assinatura”, comen-
tou o assessor especial da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Jair Vieira Tannus Júnior. 
“Brasília tem uma população 
muito consciente na questão 
ambiental.”

De acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e co-
merciantes devem dividir a 

responsabilidade pelo ciclo 
de vida do produto, sendo 
a logística reversa um dos 
instrumentos.

Desde 2010 no DF, a Zero 
Impacto Logística Reversa 
oferece serviços como cole-
ta e transporte de resíduos 
eletroeletrônicos, gerencia-
mento e gestão de pontos 
de coletas de ecopontos, re-
condicionamento de equipa-
mentos, apoio a projetos de 
inclusão digital, entre outros. 
“Bom constatar que a Sema 
tem alcançado grandes ob-
jetivos em toda a cadeia dos 
resíduos recicláveis no DF”, 
destacou o diretor-técnico da 
empresa, Gustavo Bertolino. 
“Temos muito trabalho pela 
frente, o desafio é grande”.

No Guará o ponto fica na Jukaf Confecções  
na Rua 12 Lote 9 do Polo de Moda

Novo ponto para reciclagem de eletroeletrônicos

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/27/guara-vai-ganhar-novo-papa-entulho-em-frente-a-qe-36/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/27/guara-tem-novo-ponto-para-reciclagem-de-eletroeletronicos/
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Ajude a encontrar a   
Lobelia Brasiliensis no Parque do Guará
Procura-se Lobelia brasi-

liensis! Com este mote, 
o Instituto Brasília 

Ambiental  publicou cartaz 
educativo para que a comuni-
dade possa atuar como uma 
espécie de detetive da natu-
reza e colaborar com o ma-
peamento ambiental sobre 
esta espécie rara no Distrito 
Federal, indicando as locali-
dades onde a encontrarem. 
A campanha é  Biodetetive – 
Procura-se Lobelia brasilien-
sis online e já está disponível 
no site do órgão.

 Essa espécie é muito em-
blemática do Cerrado, pois 
além de estar ameaçada de 
extinção, só ocorre nesta 
Unidade da Federação. “A 
Lobelia acaba sendo uma 
espécie guarda-chuva, pois 
ao protegê-la, resguarda-se 
também todo o ecossistema 
de onde ela provém. E, por 
ser tão simbólica e termos 
poucas informações, estamos 
fazendo essa campanha para 
saber mais sobre a distribui-
ção geográfica dela no ter-
ritório candango”, esclarece 
a analista de Infraestrutura 
e Planejamento Urbano do 
Brasília Ambiental e uma das 
idealizadoras do projeto, Ana 
Paula Lira.

 A espécie foi descoberta 
em março de 2019, duran-
te a contratação de estu-
dos técnicos para a criação 
e recategorização de uni-
dades de conservação do 
Ribeirão Sobradinho. Desde 
então, a autarquia ambien-
tal conta com um pequeno 
levantamento dessas plan-
tas, por meio da observação 
de agentes de Unidades de 
Conservação do órgão e de 
herbários.

 A intenção da publicação, 
além de acrescentar mais in-
formações sobre a ocorrência 
das plantas é a de dar opor-
tunidade para a comunidade 
poder conhecer e saber mais 
sobre ela. “Esse levantamento 
contribuirá para a definição 
de políticas publicas específi-
cas para a conservação desta 
espécie e conseqüentemente 
das veredas, que são o am-
biente onde elas ocorrem. 
E ao preservar o local onde 
elas florescem protege-se 
também a água, e toda a co-
munidade vegetal e animal”, 
finaliza Lira.

 
CAMPANHA

A campanha é fruto de uma 
parceria entre a Diretoria de 
Implantação de Unidades de 
Conservação e Regularização 
Fundiária (Dipuc) e a Edu-
cação Ambiental (Educ) do 
Instituto e inicialmente o ma-
terial está disponível apenas 
online, mas a intenção é que 
futuramente tenha a versão 
impressa para distribuição 
nas escolas do DF e em ór-
gãos públicos, para ampliar 
o alcance da ação e agregar 

conhecimento sobre essa 
espécie.

 AMEAÇAS 
A Lobelia brasiliensis é um 

subarbusto, com pendões de 
flores roxas, que pode ultra-
passar 2 metros de altura. 
Encontrada sobre solo hidro-
mórfico, em brejos, campos e 
locais úmidos, especialmente 
em veredas. Uma planta ex-
tremamente ornamental, mas 
também de difícil cultivo, o 
que dificulta sua propagação 
fora dos ambientes naturais.

 As principais ameaças à 
espécie estão relacionadas à 
expansão urbana acelerada 
que favorece agressões, como 
interrupção da drenagem na-
tural, com mudanças no regi-
me hídrico, os quais a planta 
não tolera.

 Podem ser observadas em 
algumas Unidades de con-
servação do DF, tais como 
Parque Ecológico Ezechias 
Heringer, Reserva Biológica 
(Rebio) do Guará, APA 
Gama e Cabeça-de-Veado e 
Estação Ecológica de Águas 
Emendadas (Esecae).

Exposição de 
Orquídeas na 
Casa da Cultura

De 1 a 3 de outubro, a Orquídea Brasília promove 
a XVI Exporquídea- Edição de Primavera- Venha 
Florescer! Durante três dias, o guaraense terá 

contato com orquidófilos do Brasil inteiro, que exibi-
rão suas orquídeas floridas e trocarão técnicas e co-
nhecimentos sobre seu cultivo.

A feira conta com a participação de produtores de 
Brasília e de todo o país, que vão expor plantas e in-
sumos a preços muito baixos, como se estivessem em 
suas chácaras, no mínimo 50% inferiores ao geral-
mente praticados pelo mercado. Além das orquídeas, 
vão oferecer suculentas, rosa do deserto, bonsai e ou-
tras plantas.

Serão oferecidas oficinas gratuitas de cultivo de or-
quídeas no sábado e domingo, das 11h às 12h,  inician-
do às 11 horas e terminando as 12h, e das 16h às 17h 
no último dia da XVI Exporquídea.

Para participar não há necessidade de inscrição 
prévia, basta estar no local no horário marcado e jun-
tar-se ao grupo.

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/27/ajude-a-encontrar-a-lobelia-brasiliensis-no-parque-do-guara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/28/exposicao-nacional-de-orquideas-neste-fim-de-semana-na-casa-da-cultura-do-guara/
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Hackacity Guará: Turismo

Mutirão Cidade Inteligente  
lança sua iniciativa pelo turismo
As ações do programa 

Hackacity Guará com 
foco no turismo se-

rão oficialmente lançadas na 
manhã de segunda-feira, 4 
de outubro, às 9h, na Escola 
Técnica do Guará. 

Irão compor a mesa o 
Sebrae DF, a Secretaria de 
Turismo do DF, o presiden-
te do Codese DF, o deputa-
do Leandro Grass, a Escola 
Técnica do Guará, a adminis-
tradora do Guará, Luciane 
Quintana, o presidente do 

Sindhobar Jael Antônio, entre 
outros. 

HACKACITY GUARÁ
A Carta Brasileira de Ci-

dades Inteligentes, marco 
das “smartcities” no Brasil, 
pactua a visão sobre “cidades 
inteligentes” no contexto bra-
sileiro. A construção das dire-
trizes para implementação de 
“cidades inteligentes” pelos 
municípios busca orientar e 
endereçar políticas públicas, 
iniciativas e investimentos 

públicos.
Da elaboração desta carta, 

nasceu o projeto Hackacity 
Guará – Mutirão Cidade In-
teligente, 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 tornar 

o território mais inclusivo, 
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 Inte-
ligente é formado pela co-
munidade. São moradores, 
lideranças, comerciantes, ar-
tis-tas, professores, empre-
sários e políticos pensando 
junto ao governo na busca 
por soluções criativas e ino-

vadoras para as cidades.

“Vamos nos apresentar oficialmente como comunidade, 
compartilhar os nossos propósitos e claro, chamar todos a 
serem mais uma voz, mais corações e mais guaraenses a 

conquistar o futuro, com a Cidade Inteligente, sustentável 
e humana que queremos”, convida Cristiane Pereira, 

organizadora do programa.

LANÇAMENTO 
HACKACITY 

GUARÁ:TURISMO

04 de outubro  
de 2021, 9h

Escola Técnica do Guará 
(Auditório) -  EQ 17/19, 

Lote A – Guará II

@hackacityguara

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/29/hackacity-guara-turismo-mutirao-cidade-inteligente-lanca-sua-iniciativa-pelo-turismo-local-na-proxima-segunda/
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PROFESSOR KLECIUS

NO PARANOÁ  RECONSTRÓI  
-  NO  GUARÁ  DESTRÓI  

Nesta semana, assistindo 
o noticiário televisivo vimos 
o Administrador Regional se 
justificando para a comuni-
dade. Explicava que preci-
sava construir um viaduto e 
dando satisfação aos jovens, 
prometia não destruir uma 
pista de atletismo e se fosse 
necessário a destruição, iria 
fazer outra em local próximo. 
Belo exemplo! No Guará, vão  
destruindo áreas esportivas 
e ficando por isto mesmo...   
O máximo que se pode fazer 
é inventar uma PPP para o 
morador pagar pelo uso das 
áreas esportivas.  Guará é 
Guará ...  Estamos repetindo 
por terem sido trocadas algu-
mas palavras.

A  DEDADA  VERGONHOSA  
DO  MINISTRO  DA  SAÚDE  

Mais uma vergonha foi co-
locada na nossa conta inter-
nacional.  O gesto ou simples-
mente aquela “dedada” do 
ministro da Saúde foi de arra-
sar com a moral de qualquer 
país.  Hajam ministros que es-
quecem que são brasileiros!

QUEM  PINTOU  A  

PASSARELA ? 
Aqui no Guará acontecem 

umas discussões sem sentido. 
Os moradores do residencial 
Lúcio Costa se movimenta-
ram e conseguiram, com uma 
pequena ajuda do DER (res-
ponsável pela conservação 
da estrada EPTG), a limpeza 
do túnel que dá a passagem 
ao bairro e juntamente com 
grafiteiros fizeram a pintu-
ra do local. Todos acharam 
lindo demais ! Até aí, tudo 
bem! O problema foi depois, 
pois começaram a aparecer 
os “famosos pais” da limpeza.  
Muitos passaram a elogiar a 
Administração Regional pelo 
feito e a AR que não é “boba” 
ficou caladinha querendo ga-
nhar os louros pelos serviços 
realizados.  Apareceram,  in-
clusive,  várias postagens nas 
redes sociais parabenizando 
a administração do nosso 
Guará. 

REVOLTA DOS MORADORES 
Toda essa discussão sem 

sentido revoltou os mora-
dores do querido bairro 
Lúcio Costa que vieram a 
público contar toda a ver-
dade e demonstraram que 
a revitalização do local foi 

feita pelos próprios mora-
dores, sem nenhuma ajuda 
da Administração Regional 
e nem do padrasto. Os que 
tentaram atribuir ao Poder 
Público o feito,  devem tomar 
cuidado ao fazerem  suas de-
monstrações de “puxa-sa-
quismo” e depois... vão falar 
o que?  

AGENTE  DE  SAÚDE  
GANHARÁ  INDENIZAÇÃO  
DE  TRANSPORTES

Os Agentes Comunitários 
de Saúde passarão a ga-
nhar indenização para uso 
do seu próprio transporte 
quando das visitas familia-
res. A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) apro-
vou,  nesta semana, o PL 
2012/2014, prevendo o pa-
gamento das despesas de lo-
comoção destes profissionais.  
Parabéns! Todos merecem o 
benefício.  É de suma relevân-
cia o trabalho realizado pelos 
AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE. 

VISTORIAS  DE  VEÍCULOS  
SERÃO  TERCEIRIZADAS  

A partir de agora, as vis-
torias de veículos, antes rea-
lizadas pelo próprio Detran, 

serão feitas por empresas ter-
ceirizadas. Mais uma “quase 
privatização”. Deve agilizar os 
serviços, mas será que pode-
mos confiar!!!  Aguardemos...

AUMENTAM  PICOS  DE 
FALTA  DE  ENERGIA  

Os picos de falta de ener-
gia nos últimos dias têm au-
mentado. E olha que não está 
chovendo tanto!  Mas só uma 
perguntinha:  A privatização 
não foi feita para melhorar?  
Ou não? 

REFORMA  DA  FEIRA  
X  COOPERATIVA  DE  
FEIRANTES 

Enquanto a reforma da fei-
ra não sai, dá tempo (e bota 
tempo nisso...) para uma bri-
guinha entre os feirantes. É 
acusação para tudo quanto é 

lado e até uma futura coope-
rativa formada pelos feiran-
tes opositores ao atual presi-
dente já apareceu. A briga vai 
continuar por muito tempo, 
pois, parece, que a reforma 
não sai tão cedo. Avisamos 
aqui nesta coluna que pro-
messas vão aparecer de-
mais... até às eleições de 2022 
e depois continua tudo como 
está. So se ilude quem quer...

OS  PESADELOS  DO  
PADRASTO 

Os amigos leitores desta 
coluna lembram-se de uma 
série de promessas feitas 
pelo padrasto que viraram 
pesadelos e foram enumera-
das nesta coluna. A reforma 
da feira foi uma delas. E a 
cada dia, a lista de pesadelos 
aumenta... Haja picaretagem...

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/
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A web rádio ZoomMusic 
nasceu a necessidade de 
explorar a cena musical 

autoral do Guará. No começo, 
com amigos, a web rádio criou 
programas de poesia, rock al-
ternativo, e tomou força com a 
música negra, o jazz e o blues, a 
MPB, o tropicalismo.... Abrangeu 
o feminismo e minorias, e pro-
moveu a música autoral em lo-
cais como o saudoso Zepelim, no 
Polo de Moda. 

Na pandemia, a rádio preci-
so se reinventar. Agora as ima-
gens também são transmitidas 
ao público. Surgindo a TV e 
Rádio ZoomMusic, no ar desde 
27 de setembro. Os destaques 
de hoje, na web rádio, são os 
programas Metal Rocks, com 
João Ricardo; Set Claquete,  com 
Edson Salazar, dedicado a trilhas 
e temas cinematográficos; Som.
br, com Luciano Kalatalo e Karla. 
Ricardo Tubá ainda apresenta o 
Tupanzine. Na tevê (online, dis-

ponível no site da rádio) são exi-
bidos programas audiovisuais, 
filmes e clipes que tem fomenta-
do a arte e a cultura local. 

“Através da internet e da sua 
interatividade, a TV e Rádio 
ZoomMusic trabalha pela su-
cessão cultural pós-pandêmica. 
Com persistência e dedicação 
cativamos um público em ascen-
são, à procura da diferença e da 
diversidade e do bom gosto mu-
sical”, conta Edson Salazar.

JOSÉ GURGEL

UMAS E OUTRAS

ZoomMusic 
Rádio guaraense 
agora é audiovisual

www.zoommusic.com.br

Incompetência
Como diz o meu amigo Caixa Preta, o Guará tem, como todas as regiões 

administrativas, problemas de todo o tipo.
Desde mobilidade, cuidados com bens públicos, plano urbanístico, 

adensamento populacional, mais uma série recorrente nas reclamações dos 
contribuintes

As notícias que nos chegam de outras cidades não são muito diferentes das 
que temos aqui, quando se trata de mau atendimento e o retorno de benefícios 
em prol do contribuinte é que nos damos conta das nossas reais deficiências, 
que saltam aos olhos de quem preocupa-se com a cidade, vendo o futuro 
indo pro brejo, sem que mova-se uma palha para tentar melhorar ou mesmo 
minimizar o nosso futuro.

Não é só no Guará que a crise financeira se reflete na economia, com 
empresas passando por sérias dificuldades, algumas fechando e o desemprego 
aumentando.

Isso, porém, não absolve nenhum dos responsáveis por solucionar ou 
minimizar esses problemas, a começar pelo omisso GDF, pois o rotundo 
governador só pensa em futebol, sem nada ter feito que se aproveite até agora, 
entrou em desespero pra se reeleger. Mas parece fazer parte de um plano para 
transformar o DF num verdadeiro inferno, onde nada é feito para melhorar a 
vida do contribuinte.

Não se vê qualquer tipo de movimentação dentro desse governo para 
melhorar,é de uma incompetência cavalar, assim como a maioria dos que têm 
obrigação de buscar soluções para minorar tal situação.

Alguns problemas não são resolvidos por incompetência, outros por 
dificuldades conjunturais, mas há os que, por serem estruturais, dependem 
da adoção de medidas mais profundas e bem planejadas que geralmente 
contrariam interesses muito bem estabelecidos.

Aí esses problemas não são enfrentados por comodismo ou por falta de 
coragem, uma prova maior disso tudo são as ameaças na volta dos que em 
outros tempos passaram por aqui, nada fizeram, agora apresentam-se como a 
única salvação.

O Guará não merece tanto castigo!!

Buracaiada
O Caixa Preta estava nervoso, não estava muito tranquilo e com cara 

nada amigável, apesar do calor o convidei para dar uma volta lá no Lúcio 
Costa onde a oitava maravilha do mundo, segundo alguns lacaios do governo 
trombeteavam sem um pingo de pudor, estava sendo reinaugurada com um 
alarde monumental.

A famosa passagem subterrânea passava por uma revitalização, que na 
verdade não passa de uma maquiagem de quinta categoria, mas muitos 
chegaram ao ponto de comparar com alguma coisa localizada lá na Europa, deve 
ter sido por causa do calor que está derretendo o pouco de cérebro que lhes 
resta.

Nada foi feito pra melhorar a coisa, apenas passaram tinta no chão, nas 
paredes, trocaram algumas lâmpadas, mas se não fosse a rapaziada do grafite, 
que merecem parabéns, pois nem água lhes foi fornecida apesar do calor 
escaldante, que conseguiram disfarçar as mentiras propagadas por órgãos que 
disputavam a tapa o malfeito.

Não tiveram nem vergonha de tapar a buracaiada, a coisa como sempre foi 
feita, nas coxas, o que já se tornou marca registrada do Guará.

Com a chegada do ano eleitoral muita coisa vai ser empurrada goela abaixo 
do contribuinte, como se a população na verdade não passe de um amontoado 
de idiotas.

Enquanto isso, o nosso Guará passa por um grande processo de desmonte 
criminoso, basta dar uma olhada nos diversos espaços públicos espalhados na 
região, que estão em franco processo de degradação, aguardando os abutres da 
coisa pública tomarem conta de tudo e dar uma banana pra população.

Abram bem os olhos, pois em outras regiões estão recuperando as áreas 
públicas, apenas o Guará sofre com esse desmonte para brindar os abutres, 
amigos do rei.

Vamos ficar atentos, não podemos deixar que nos tirem o pouco que ainda 
nos resta.

Cria vergonha Guará!!

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/30/zoommusic-radio-guaraense-agora-e-audiovisual/
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GUARÁ VIVO

CURTA AS RÁPIDAS

Abertas matrículas 
de novos alunos da 
rede pública
Estudantes podem se  
inscrever pelo site da Secretaria de 
 Educação ou pelo número 156 até 24 de outubro

Começa nesta terça-feira (28 de setem-
bro) e segue até 24 de outubro o pra-
zo para inscrições de novos alunos na 

rede pública de ensino do Distrito Federal. 
Durante esse período, o cadastro deve ser 
efetuado no site da Secretaria de Educação.

De 5 a 24 de outubro, os candidatos 
também podem contar com atendimento 
para inscrições via número 156, opção 2. O 
serviço funciona de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 8h às 18h.

A idade mínima para matrícula é de 4 
anos completos até 31 de março de 2022. 
No ato do cadastro, o interessado precisa 

informar o número de CPF do estudante e o 
CEP da residência onde mora ou do local de 
trabalho dos pais ou responsáveis.

Com essas informações, a Secretaria 
de Educação vai realizar o cruzamento de 
dados e alocar os novos estudantes, prefe-
rencialmente, em unidades escolares na re-
gião do CEP apresentado na inscrição, seja 
onde ele mora, seja onde trabalha seu pai 
ou responsável.

Tanto pelo site da secretaria como pelo 
número 156 as inscrições para o ano letivo 
de 2022 são somente para novatos da rede 
pública na educação infantil, ensino funda-
mental e ensino médio.

HISTÓRIAS DO GUARÁ 
30 anos de campanha da alimenta-
ção da Paróquia Maria Imaculada

A Campanha que arrecada em média 6 toneladas de 
alimentos acontece há vários anos, sempre no segundo 
domingo do mês. Antes da Pandemia vários paroquianos se 
reuniam na frente da paróquia e eram divididos em grupos 
que iam de casa em casa na região abrangida pela Paróquia 
arrecadando as doações. E assim foram por anos e anos. 
Agora, com a pandemia, usam o sistema Drive Thru, onde as 
famílias deixam suas doações na frente da Igreja, na EQ 15 do 
Guará II. 

Essa obra atende várias famílias cadastradas, entidades 
filantrópicas e atende também famílias assistidas pelos 
Vicentinos da Paróquia, além da Pastoral Carcerária e creches 
sociais.

-  A VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL COMEÇA 
EM OUTUBRO – Todos devem ajudar na divulgação. As 
consequências da não vacinação podem ser cruéis. O dia 
“D” é 16 de outubro, quando haverá um grande esforço 
concentrado para vacinar a maior quantidade possível.  

- A PENURIA DOS APOSENTADOS NAS FILAS DOS BANCOS - 
Principalmente nos primeiros 10 dias do mês as filas em 
frente ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, na 
QE 07 do Guará I, são enormes e são formadas pelos idosos 
em sua maioria. São os aposentados que não se adaptaram 
aos novos sistemas de informática dos bancos e precisam 
movimentar suas contas.   

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/09/28/abertas-matriculas-de-novos-alunos-da-rede-publica-para-2022/


QUALIDADE DE VIDA
3 Quartos

Mais espaço 
para a família

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

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

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

Entrega em nov. 2021  
Lazer completo 
Portaria com biometria

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

Águas Claras  
(Av. Araucárias) 
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https://www.paulooctavio.com.br/

