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Um clube para  Um clube para  
chamar de nossochamar de nosso

A vida aos poucos está voltando ao 
normal, depois do confinamento 
e  do distanciamento provocados 
pela pandemia da Covid-19.
E um dos segtmentos que voltou 
a reabrir, embora ainda com 
restrições sanitárias, é o de clubes 
sociais, depois de um ano e meio 
com a área de lazer fechada.
E para o morador do Guará que 
está com saudade de tomar um 
sol, uma cerveja gelada, um 
banho de piscina ou praticar 
atividades físicas e desportivas, a 
dica é o Clube do Sesc, no Guará 
I, que pode  ser utilizado por 
qualquer pessoa (ver condições e 
informações nas páginas 6 e 7). 

Cidade mais inteligenteCidade mais inteligente
O Hackacity Guará – 

Mutirão Cidade Inteligente, 
iniciativa que quer 

discutir a cidade e unir 
lideranças para mudá-la, 
lançou esta semana mais 
um de seus projetos. Em 
parceria com o Codese, a 

Secretaria de Turismo e a 
Administração do Guará, 
o Hackacity prepara uma 

série de vídeos e lives 
para incentivar o turismo 

na cidade. O objetivo é 
mostrar aos turistas os 
serviços disponíveis na 
Região do Guará, como 

hotéis, feira, restaurantes, 
museus e shoppings 

(Páginas 4 e 5). 

https://jornaldoguara.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/07/um-clube-para-chamar-de-nosso/
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Mais serviços para o Guará
A Associação Comercial do Guará intermedia com o Sicredi a abertura de uma agência 

do banco na cidade. Em reunião entre o presidente da Acig, Deverson Lettieri, o gerente 
regional do Sicredi, Carlos Canedo Júnior, e o diretor da Acig, Rafael Souza, definiu-se uma 
parceria entre a entidade financeira e a associação comercial para trazer crédito mais barato 
aos empresários da cidade. O banco procura agora um local para instalar a sua agência nos 
próximos meses no Guará

Cidade discute o PDOT
Os moradores do Guará terão a oportunidade de 

conhecer e discutir a revisão do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial PDOT), neste sábado, 9 de 
outubro, das 14h30 às 18h, na Escola Técnica, EQ 
17/19 do Guará II.

Quem quiser participar das discussões terá que 
se inscrever antes da reunião, basta apresentar 
documento de identificação. A participação pode ser 
também online, através do Zoom. Além do Guará, 
a oficina vai depender as propostas para Núcleo 
Bandeirante, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA/
Estrutural, SIA, Vicente Pires e Arniqueira.

Discussões do PDOT terão sete 
reuniões

 Ao todo, serão sete oficinas temáticas organizadas 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação (Seduh), sempre aos sábados, nos períodos 
da manhã e tarde. A primeira já foi realizada em 
Santa Maria. Elas são promovidas em uma região 
administrativa que representa um grupo de cidades, 
intitulada Unidade de Planejamento Territorial (UPT).

O que é PDOT
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

define quais áreas urbanas podem ser destinadas à 
moradia ou a outras atividades e quais são passíveis de 
regularização fundiária.   

 A atual versão do Pdot do DF é de 2009 e passou 
por atualização em 2012. 

O PDOT pode impactar bastante uma cidade, como 
é o caso do Guará, principalmente com o aumento de 
atividades empresariais e a construção de edifícios 
comerciais e quitinetes na parte destinada às 
residências. 

Abertas matrículas 
para a rede pública 

Estão abertas as inscrições para 
rede pública de ensino do DF. Para 
fazer a matrícula pelo telefone, 
o interessado só precisa discar o 
número 156 e escolher a opção 
2. O atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 21h, e aos 
sábados, domingos e feriados, das 
8h às 18h. Pelo site, as inscrições 
podem ser feitas durante as 24 
horas do dia.

Obras deixam 
estrago no 
Guará Park

As obras de captação de 
águas pluviais e implantação de 
rede de esgoto no Guará Park 
estão preocupando bastante 
os moradores do condomínio, 
principalmente os que moram nas 
proximidades do Córrego Vicente 
Pires. É que as obras ampliaram 
o assoreamento do córrego, 
provocando erosão de até cinco 
metros em alguns locais. 

Para tentar contornar o 
problema, os moradores formaram 
um grupo para buscar ajuda do 
governo ou encontrar soluções por 
conta própria. Do jeito que está, 
em pouco tempo alguns vão perder 
suas casas engolidas pelo rio. 

Mais uma conquista  
de Vânia Gurgel

A ex-administradora regional 
do Guará, Vânia Gurgel, vai fazendo 
história na Estrutural. Com apenas 
sete meses no cargo de administradora 
regional, ela já conseguiu para a cidade 
vizinha uma delegacia de Polícia Civil, 
uma feira livre coberta, uma agência 
do Na Hora Cidades, um posto do 
Espaço da Juventude e nesta quarta-
feira, 6 de outubro, numa cerimônia 
prestigiadíssima, com a presença 
do governador Ibaneis Rocha e seis 
secretários de estado, foi inaugurada a 
Agência do Trabalhador e o Centro de 
Referência Social (CRAS).

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Hackacity Guará Hackacity Guará 
Um novo olhar para a cidade

Lançado projeto que vai 
transformar a região em uma 

cidade inteligente, colocá-la na 
rota turística do DF e promover o 

desenvolvimento sustentável da 
região. Incupadora de startups 

locais começa a revelar  
tecnologias feitas aqui. Solenidade 
na Escola Técnica marcou o início 

das atividades  

Aconteceu na manhã 
desta segunda-fei-
ra (4 de outubro), 

na Escola Técnica do Guará 
Professora Teresa Ondina 
Maltese, o lançamento das 
ações com foco no turismo 
do programa “Hackacity 
Guará - Mutirão Cidade 
Inteligente”. A iniciativa, de-
senvolvida pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico do 
Distrito Federal (Codese-
DF), com apoio da Secretaria 
de Turismo (Setur-DF), tem 
como objetivo tornar o terri-
tório mais inclusivo, seguro, 
resiliente e sustentável. 

A viabilização técnica do 
projeto conta com apoio da 
sociedade guaraense, incluin-
do o Espaço Multiplicidade, o 
Jornal do Guará e o Conselho 
de Cultura do Guará. A pri-
meira etapa da iniciativa 
conta com recursos de R$ 
180 mil, oriundos de emen-
da parlamentar do deputado 
distrital Leandro Grass inves-
tidos no projeto por meio da 
Setur-DF. 

O evento de lançamento 
contou com a participação da 
secretária de Turismo do DF, 
Vanessa Mendonça; do presi-
dente do Codese DF, Leonardo 
Ávila; da administradora do 
Guará, Luciane Quintana; da 
gerente de Desenvolvimento 
Econômico da Administração 
do Guará, Viviane Melo; da 
diretora da Escola Técnica do 
Guará, Gisele Rejane Souza 
Calovi; e do deputado distri-

tal Leandro Grass.
A diretora da Escola Técni-

ca do Guará e anfitriã do dia, 
Gisele Rejane Souza Calovi, 
destacou que a instituição 
de ensino “está à disposição 
para atuar em parceria com 
o projeto  que é super impor-
tante para a comunidade do 
Guará. Nós, enquanto insti-
tuição que oferta educação 
profissional e técnica, fica-
mos muito felizes em partici-
par dessas iniciativas”.

Já o presidente do Codese-
DF aredita que o Hackacity 
Guará poderá servir de mode-
lo não só para outras Regiões 
Administrativas do Distrito 
Federal, como para cidades 
do entorno e até do Brasil. “O 
Codese está envolvido e se 
envolverá em todas as ques-
tões que dizem respeito à me-
lhoria da qualidade de vida 
da população. Desejamos a 
todos um excelente trabalho 
para que o Hackacity faça 
realmente diferença na co-
munidade guaraense”, decla-
rou Leonardo Ávila.

Para o deputado distri-
tal Leandro Grass, o projeto 
é uma oportunidade para 
repensar a economia e a ge-
ração de emprego e renda: 
“Precisamos de uma política 
de desenvolvimento econô-
mico que vá além dos ma-
cro programas, mas que seja 
também voltada para os ter-
ritórios, onde vamos encon-
trar soluções para os nos-
sos problemas. Então, esse 
Hackacity, que vai reconhecer 

e estimular o que temos de 
melhor no Guará, sem dúvida 
já será uma grande contribui-
ção para o desenvolvimen-
to econômico que a gente 
sonha”.

Vanessa Mendonça, se-
cretária de Turismo do DF, 
também enxerga potencial 
econômico nas ações do 
Hackacity, além de acreditar 
no potencial do projeto para 
ativar o turismo na região e 
valorizar as potencialidades 
da cidade. “Hoje é um dia 
muito importante porque 
esse é um projeto que vai re-
velar o que nós, que conhe-
cemos o Guará e o setor pro-
dutivo, já sabemos, mas que 
agora teremos condição, por 
meio de um projeto estrutu-
rado, de mostrar tudo que o 
Guará tem. Brasília é muito 
mais do que as pessoas ima-
ginam porque as nossas RAs 
são realidades em todos os 
seguimentos e, pelo olhar do 
turismo, que representa mais 
de 52 atividades econômicas, 
nós estamos levando Brasília 
e mostrando as nossas RAs 
com uma força cultural e de 
geração de renda incríveis. 
Esse projeto insere o Guará 
não só na rota turística, mas 
vai fazer uma diferença qua-
litativa muito grande para o 
presente e o futuro dos nos-
sos jovens”.

REVELANDO ATIVOS 
A idealizadora e coorde-

nadora do Hackacity Guará, 

1. Square City

2. Modelagem da Engenharia Pericial aplicada à 
Indústria 5.0

3. HealthChain

4. Projeto Bebê Gourmet

5. Nanodiagnóstico colorimétrico de Sars-CoV-2 em 
ambientes

6. ExperienceBox

7. SafeBand

8. SIM - Sistema Individual de Som

9. Escolástico

10. João Fake News

11. Bee Bike, seu tempo é nosso tempo!

12. Prova Beer

13. Sementes nativas que germinam vida e 
oportunidade

14. PASSEARTE - Plataforma de conexão, registro e 
memória das Artes no DF

15. Compartilhado 1

16. Cooil Self Care

17. Serviço de Fidelização Inteligente do Transporte 
Público

18. Despachantes 2

19. Complexo Científico-Cultural Spectrum

20. Promover funcionalidade a partir de tecnologias 
assistivas solicitadas

21. Saúde Integrativa conectada ao paciente 
oncológico

22. SecurIA - Novo paradigma de segurança no 
trabalho na construção civil

Startups incubadas  
no Hackacity Guará

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/06/guara-criativa-incubadora-apoia-projetos-de-games-e-startups-locais-com-apoio-do-hackacityguara/
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Cristiane Pereira, fez uma 
breve apresentação sobre as 
ações previstas no escopo do 
projeto. Ela destacou creden-
ciais que a cidade já possui 
para o desenvolvimento inte-
ligente e sustentável e mos-
trou de que forma a iniciativa 
poderá contribuir para esse 
processo de evolução. 

“Precisamos divulgar a 
nossa cidade, colocá-la den-
tro de uma rota turística que 
as pessoas precisam conhe-
cer. Temos uma fase também 
do nosso projeto que é um 
olhar para a Carta Brasileira 
para Cidades Inteligentes. 
Teremos 12 lives que dis-
cutirão os temas da Carta e 
vamos gerar um diagnóstico 
sobre o que o Guará tem que 
o possibilita se tornar uma 
cidade inteligente, não ape-
nas sob o ponto de vista dos 
especialistas que traremos, 

mas também da sociedade”, 
ressaltou Cristiane Pereira. 

STARTUPS
Outra ação é a Guará 

Criativa Incubadora, inicia-
tiva realizada sem nenhum 
investimento que conta 
com o apoio operacional da 
Administração do Guará, atra-
vés da Sala do Empreendedor. 
A incubadora fomenta proje-
tos de empresas para o seg-
mento de startups e games e, 
com apoio do HackacityGuará 
incentiva a formalização de 
empresas e a criação de espa-
ços físicos. 

“Cidade inteligente não é 
tecnologia. Tecnologia é meio 
para alcançarmos objetivos. 
Cidade inteligente é com-
posta por pessoas e a tecno-
logia vem para nos ajudar a 
viver bem. Por isso, o projeto 

HackacityGuará vai primeiro 
mobilizar as pessoas e de-
pois entendermos quais são 
as preocupações do cidadão 
é que vamos mapear e de-
senvolver tecnologias para 
implementar nesta cidade 
inteligente”, explica Cristiane 
Pereira. 

A administradora do 
Guará, Luciane Quintana, 
destaca a importância do 
Hackacity para a cidade e 
acredita que a atuação in-
tegrada é o caminho para o 
sucesso da iniciativa e para 
o desenvolvimento de solu-
ções voltadas à sociedade 
local.

“O Hackacity é um projeto 
muito importante e veio de 
encontro a várias demandas 
da nossa cidade e veio para 
agregar. Sabemos que cidades 
inteligentes já acontecem no 
mundo inteiro, nós reconhe-

cemos a importância dessa 
temática e por isso estamos 
aqui, pois temos o objetivo 
de promover maior seguran-
ça, gerar mais renda na cida-
de, mobilidade e até mesmo 
aquecer o turismo no nosso 
Guará e nós acreditamos que 
isso só é possível se tivermos 
trabalhando em unidade, com 
parcerias, para expandir esse 
projeto que é tão precioso e 
trazer recursos e soluções à 
demandas da nossa cidade”, 
afirma a administradora.

PARCERIA
A realização de projetos 

como o HackacityGuará de-
manda a atuação integrada 
com a sociedade e precisa 
contar com diversas fren-
tes de apoio. A iniciativa de 
já conta com parceiros es-
tratégicos, como deputado 
distrital Rodrigo Delmasso. 
Cidadão do Guará, ele acre-
dita na ciência e na tecnolo-
gia como aliadas do desen-
volvimento sustentável e no 
apoio ao empreendedorismo 
inovador como combustí-
vel para o crescimento da 
cidade. 

O parlamentar foi o res-
ponsável pela criação de leis 
importantes para o desen-
volvimento de Brasília como 
cidade inteligente e para a 
ampliação de oportunida-
des de fomento voltadas a 
startups e novos negócios. 
A partir de projetos pro-

postos por Delmasso, foram 
criadas: lei que cria o Plano 
Diretor de Tecnologias da 
Cidade Inteligente (PDTCI) 
no Distrito Federal e o in-
centivo ao Setor de Ciência e 
Tecnologia ( Lei 6.692, de 1º 
de outubro de 2020); lei que 
dispõe sobre mecanismos, 
medidas e projetos para es-
tímulo ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à qua-
lificação científica e tecnoló-
gica, à inovação e à economia 
criativa no Distrito Federal, 
cria a Política Distrital 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, estabelece diretri-
zes do PDTCI (Lei  6.620, de 
10 de junho de 2020).

O deputado destaca que 
“o mais importante é que 
o Plano Diretor de Cidades 
Inteligentes, além de criar o 
Sistema Distrital de Ciência 
e Tecnologia e criar parâme-
tros, também coloca quais 
são os tipos de incentivo às 
atividades de ciência e tecno-
logia aqui no DF, bem como 
quais são os mecanismos de 
incentivo à ciência e tecno-
logia no Distrito Federal. Ou 
seja, do ponto de vista de 
legislação, nós estamos bem 
estruturados e agora preci-
samos buscar os recursos. 
Acredito que nós vamos con-
seguir alcançar esse objetivo 
e podem contar não só com o 
nosso apoio, mas com o nos-
so trabalho para que o Guará 
passe a ser referência no DF 
e no Brasil”.

"Eu estou à disposição, do ponto de vista de destinação de recursos, para ampliarmos essas 
atividades, e o meu sonho é tornar o Guará a primeira Região Administrativa inteligente do 

Distrito Federal", afirma o deputado Rodrigo Delmasso. 

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


9 A 15 DE OUTUBRO DE 2021 JORNAL DO GUARÁ6 

Considerada uma das 
regiões de melhor po-
der socioeconômico do 

Distrito Federal, Guará não 
tinha um clube social à altura 
de sua população. Nos anos 70 
até meados da década de 90, a 
única opção era o antigo Clube 
de Vizinhança do Guará I, có-
pia mal feita dos clubes de vi-
zinhança do Plano Piloto. Em 
97, o espaço foi cedido pelo 
Clube de Regatas Guará, que 
tinha o direito de explorá-lo, 
à Federação do Comércio do 
Distrito Federal para que fos-
se transformado no Clube do 
Sesc, totalmente reconstruído 
e inaugurado em 1988.

Com o crescimento da 
demanda, em quantidade e 
qualidade, que chegou a três 
mil 3 mil usuários, o Sesc re-
solveu em 2015 fazer uma 
reforma completa em todas 
as instalações, que ficou pron-
ta um ano e meio depois, em 
meados de 2017. A reforma 
incluiu a construção de uma 
piscina coberta para hidrogi-
nástica, uma nova ala para o 
atendimento da saúde, com 
consultórios médicos e odon-
tológicos, o espaço de lazer 
foi ampliado e modernizado, 
e construídos um banheiro e 
vestiário “família” e um novo 
bloco administrativo.

Com a pandemia, o clube 
teve que interromper suas 

atividades por conta das me-
didas sanitárias impostas no 
Distrito Federal, mas aos pou-
cos teve algumas atividades 
(esportivas, físicas e médicas) 
liberadas durante a semana, 
e somente agora, no final da 
semana passada, 2 e 3 de ou-
tubro, e que foi aberta a fre-
quência para a parte de lazer, 
principalmente as piscinas, e 
as áreas comuns. Mesmo as-
sim, a frequência está limita-
da a 400 pessoas por sábado 
ou domingo, cerca de 30% 
do público médio de antes da 
pandemia. Dos cerca de 5 mil 
alunos e participantes de ati-

vidades físicas, desportivas e 
sociais durante a semana cer-
ca de 2 mil já retornaram. 

Mas, o que nem todos sa-
bem é que o Clube do Sesc 
pode ser frequentado por 
qualquer morador, apenas 
com diferenças de taxas em 
relação aos trabalhadores do 
comércio, mas muito abaixo 
do que é cobrado em clubes 
sociais de estrutura seme-
lhante. A não ser pela ausên-
cia de campos de futebol, por 
causa da limitação do espaço, 
o clube oferece atividades que 
atendem bem a quem pro-
cura espaço confortável para 

o lazer e atividades físicas e 
desportivas.     

PERTO E BARATO
Mesmo com essa quali-

dade e a gama de serviços, o 
clube cobra muito pouco pelo 
que oferece e no caso do co-
merciário e conveniados (sin-
dicatos, associações, conse-
lhos de classe, entre outros) o 
acesso às instalações não tem 
qualquer custo. Quem não é 
comerciário ou conveniado 
paga apenas R$ 10 pelo aces-
so por dia, ou R$ 5 para quem 
tem mais de 60 anos. 

Além das piscinas, churras-
queiras, área para banho de 
sol, utilizados mais nos finais 
de semana para quem procura 
apenas o lazer, o clube oferece 
durante a semana atividades 
recreativas e para manuten-
ção da saúde. Os cerca de 150 
idosos cadastrados praticam 
hidroginástica numa piscina 
coberta e semiaquecida (que 
utiliza ozônio no lugar do 
cloro), além de atividades na 
academia, que dispõe de equi-
pamentos modernos e atuais. 
Eles podem participar tam-
bém do Clube da Caminhada, 
que oferece caminhadas den-

Clube do Sesc atende cerca de 7,5 mil usuários por semana e está retomando suas atividades  
pós pandemia. Qualquer morador pode utilizar os serviços e instalações, desde que se credencie!

Um clube para todos

Para o gerente do clube, 
André Esteves, o guaraense é 
o que mais gosta da parte de 
lazer entre todos os clubes 

do Sesc do DF 
As instalações, depois da reforma, oferecem instalações confortáveis 

para as atividades físicas e desportivas

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/07/um-clube-para-chamar-de-nosso/
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tro da área do próprio clube 
para quem não pode fazer 
percursos mais longos, mas o 
grupo mais resistente partici-
pa de caminhadas pela cidade, 
monitorado por um professor 
de Educação Física e outro de 
Enfermagem. Tem mais: pode 
se ocupar nas oficinas, pa-
lestras e participar do Coral 
do Sesc, atividades que estão 
sendo, com crianças em situa-
ção de vulnerabilidade entre 
9 e 10 anos, encaminhadas 
pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e as 
escolas públicas. 

Além da moderna e bem 
equipada academia, o Clube 
do Sesc oferece atividades 
monitoradas de natação, mus-
culação, alongamento, hidro-
ginástica, fitness, tênis, spin-
ning, dança/ballet, basquete 
e vôlei, pilates solo e bola, e 
zumba.

SERVIÇO DE SAÚDE
Com o aumento dos preços 

dos planos de saúde e a preca-
riedade da rede pública, a pro-
cura pelos serviços médicos  
aumentou significativamente, 
principalmente com a reforma 
de toda a ala e criação de dois 
novos consultórios médicos 
e ampliação da Odontologia. 
Enquanto uma consulta mé-
dica na rede particular custa 
entre R$ 150 e R$ 400, depen-
dendo da especialidade e da 
fama do médico, no Clube do 
Sesc custa apenas R$ 30 para 
o comerciário, R$ 33 para o 
conveniado, R$ 45 para o ido-
so e R$ 60 para quem não se 
enquadrar nessas categorias. 
As novidades da retomada são 
o atendimento psicológico (R$ 
30 para o comerciário, R$ 33 
para conveniado, R$ 45 para 
gerontologia e R$ 60 para os 
demais) e nutrição clínica e 

esportiva (R$ 30 para o comer-
ciário, R$ 33 para conveniado, 
R$ 65 para gerontologia e R$ 
100 para o público externo). 

Na Odontologia, os servi-
ços custam em média 30%  a 
menos em relação ao merca-
do, e oferece atendimento em 
Periodontia, Odonpediatria, 
Prótese e Clínica Odontológica. 
O atendimento de emergência 
custa R$ 65 para o comerciá-
rio, R$ 72 para o conveniado, 
R$ 152 para terceira idade e 
R$ 240 para o restante. 

Além das atividades es-
portivas externas, existe um 
salão de jogos e as crianças 
dispõem de uma espécie de 
brinquedoteca. 

Mas essas atividades com-
plementares são oferecidas 
apenas durante a semana, 
porque nos sábados, domin-
gos e feriados o clube é aberto 
apenas para o lazer – banho 

de piscina, de sol, churrasco 
e esporte nas quadras polies-
portiva e de tênis.

REFEIÇÕES EM CONTA
Por causa da pandemia, o 

clube criou um projeto que 
está superando as expecta-
tivas inicias, o de produzir e 
oferecer refeição de qualida-
de, a custos abaixo do merca-
do. O comerciário paga, por 
exemplo, R$ 8 por uma mar-
mita balanceada, o idoso R$ 9 
e o restante R$ 10, de segunda 
a sexta. São confeccionadas 
cerca de 2 mil refeições por 
semana, incluindo a feijoada 
às sextas-feiras. 

E toda a comida é prepara-
da no próprio clube. Nos finais 
de semana, o serviço passa 
a ser em forma de petiscos, 
oferecidos pela lanchonete 
interna. 

Um clube para todos

CLUBE DO SESC

QI 4 – Guará I
Abre aos sábados 

domingos e feriados, 
das

8h às 17h

Entrada limitada a 400 
pessoas nesse período 

de pandemia.

Central de Atendimentos 
para matrículas, 
informações e 

credenciamentos: 
segunda a sexta das 8h 
às 18h, sábados da 8h 

às 12h. 

Turismo de segunda a 
sexta, das 8h às 17h 
(comercialização de 
pacotes e passeios 

turísticos)

As áreas recreativas são amplas, permitindo o retorno com segurança sanitária

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


https://donadecasasupermercados.com.br/
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Q chaledatraira    E chaledatrairabar
K chaledatraira.com.br    9 Guará II - QE 42, Conjunto A, Lote 1    m (61) 3964-0066

TISCOS DECIOSOS E DE QUADADE

SÓ  ALÉ DA TRAÍRASÓ  ALÉ DA TRAÍRA

DEBAIXO DA ASA DA MAMÃECHAPA DE CARNE DE SOL

CODORNA

FRANGO A PASSARINHO

SURUBA DOIDA

Escolas do Guará  
recebem R$ 230 mil do Pdaf

Mais cinco portarias 
foram publicadas 
no Diário Oficial do 

Distrito Federal (DODF) des-
ta sexta-feira (1º) liberando 
valores que somam R$ 4,2 
milhões do Programa de 
Descentralização Adminis- 
trativa e Financeira (Pdaf), 
sendo, para o Guará, R$ 140 
mil para custeio de ativida-
des, e R$ 90 mil para des-
pesas de capital. De acordo 
com a legislação, a verba do 
Pdaf pode ser utilizada para 
custeio de pequenos repa-
ros, como pintura, consertos 
em telhados e pisos, e ainda 
para despesas de capital, 
a partir da compra de ma-
teriais permanentes, como 
computadores e impresso-
ras, que se incorporam ao 
patrimônio da unidade.

O objetivo do programa 
é disponibilizar recursos 
diretamente às escolas e re-
gionais para promover a au-
tonomia das unidades, con-
tribuindo para a qualidade 
de ensino e o fortalecimento 
da gestão democrática.

As regionais beneficia-

das são as de Brazlândia, 
Ceilândia, Gama, Guará, 
Núcleo Bandeirante, 
Paranoá, Planaltina, Plano 
Piloto, Recanto das Emas, 
Samambaia, Santa Maria, 
Sobradinho e Taguatinga. 
Essas unidades poderão uti-
lizar os valores, que também 
são provenientes de emen-
das parlamentares, e tam-
bém destinar – provenientes 
de emendas parlamentares 

– para as unidades escolares 
públicas de cada uma das re-
giões administrativas. O di-
nheiro vai permitir implan-
tar benefícios nas próprias 
regionais e em cada uma das 
escolas contempladas.

CARTÃO
Em agosto, o GDF lançou 

o Cartão Pdaf, instrumento 
que vai viabilizar uma pla-

taforma para tornar a exe-
cução de serviços nas esco-
las mais ágil e a prestação 
de contas mais simples e 
transparente.

As escolas e regionais de 
ensino terão acesso a um 
cartão para administrar os 
recursos recebidos pelo pro-
grama. O cartão permite que 
os valores sejam utilizados 
de maneira mais desburo-
cratizada, pois as unidades 

escolares poderão contratar 
diretamente serviços e re-
paros junto a fornecedores 
credenciados pelo governo, 
tendo acesso previamen-
te aos preços cobrados por 
eles.

O cartão funcionará por 
meio de parceria entre as 
secretarias de Educação 
(SEE) e de Economia (Seec), 
o Banco de Brasília e o 
Sebrae-DF.

As escolas e regionais de ensino terão acesso a um cartão para administrar os recursos

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/04/escolas-do-guara-recebem-r-230-mil-do-pdaf/
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FÁTIMA SOUZA

fatima@jornaldoguara.com.brGente

Casal  guaraense  celebrou a união no 
Spazio Villa Regia, no dia 26 de setembro. A 
festa, que já havia sido adiada duas vezes, 
foi muito aguardada por todos os presen-
tes. 
   O evento contou com 250 convidados e 
teve como atração principal da noite a ban-
da Capital Music. A celebração teve dura-
ção de 7 horas de festa sob coordenação da 
cerimonialista Fernanda Lima.

União de  
Bruna Fernandes 
e Raphael Bezerra

Eldiano Fernandes e Roseli Rosa  
(pais da noiva)

Roseli Rosa (mãe da noiva), Eldiano Fernandes (pai da noiva), 
Bruna Fernandes, Raphael Bezerra, Marlene Bezerra (mãe do 

noivo) e Antenor Bezerra (pai do noivo)

Guilherme Fernandes ( irmão 
da noiva) e Sabrina Silveira  

Marco Antônio 
Fernandes 
(irmão da 
noiva) e Maria 
Auxiliadora 
Fernandes

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/05/casamento-de-bruna-fernandes-e-raphael-bezerra/
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JOEL ALVES

GUARÁ VIVO

CURTA AS RÁPIDAS

Corrida de Rua em defesa 
do Bosque dos Eucaliptos

O Guará vai sediar a 
1ª Corrida Portal do 
Parque, com saída e 

chegada nas novas quadras 
da cidade. O objetivo é cha-
mar a atenção da população e 
dos gestores públicos para o 
Bosque dos Eucaliptos, um dos 
parques urbanos do Guará, lo-
calizado entre a QE 38 e as no-
vas quadras, e é um importante 
espaço de lazer e convivência, 
mas precisa ser estruturado 
para receber a população. 

Na manhã desta sexta-
-feira, 1º de outubro, Bruno 
do Nascimento, diretor 
da empresa Bruno Atleta 
Eventos, reuniu-se com a 
administradora regional do 

Guará, Luciane Quintana, 
e o diretor da Construtora 
Conbral, Paulo Muniz, o en-
genheiro da construtora, 
Danniel Muniz, e o coorde-
nador de Licenciamento da 
Administração do Guará, 
Marcus Vinícius, para tratar 
dos últimos detalhes para a 
realização da Corrida Portal 
do Parque Guará, aproveitan-
do a vocação da cidade para 
atividades esportivas ao ar 
livre. 

A administradora regional 
Luciane Quintana destacou 
a importância do evento es-
portivo para a cidade, ao pro-
porcionar saúde e qualidade 
de vida para população além 

de potencializar a economia.  
Destacou também a impor-
tância de conscientizar para 
proteção e revitalização dos 
parques urbanos do Guará 

PERCURSO
 O evento marca o lança-

mento do empreendimento 
imobiliário Portal do Parque 
I, da construtora Conbral. 
Empresa que atua há 52 
anos no mercado da cons-
trução civil de Brasília. Com 
largada ao lado do Parque 
Ecológico e Vivencial Bosque 
dos Eucaliptos, na QE 48 do 
Guara II, a corrida percor-
rerá a Avenida Contorno do 
Guará II.

Inscrições acertas na Central da Corrida

Guará – nossa cidade  
jardim que querem destruir      

O Guará é uma cidade como poucas no Brasil. Mas ela 
tem uma riqueza vegetal que é única. As frutas e flores 
surgem por aqui com uma diversidade, fertilidade e 
qualidade que impressionam. A primavera-verão traz 
uma proeminência de sabores e cores impressionante. É 
comum vermos moradores e crianças colhendo as frutas 
que surgem neste período e admirando a beleza das 
flores. Mas, é preciso conservar, não vamos deixar que 
ações como as modificações que querem fazer no PDOT 
destrua esta qualidade da nossa cidade, acabando com as 
áreas verdes.

Exerça seu direito de defender nossa cidade.                                                   

-   NOSSAS ESCOLAS ESTÃO LINDAS – Aproveitaram o 
período da pandemia para reformar várias escolas do 
Guará. Dá gosto visitá-las

- AS CRIANÇAS MERECEM NOSSA HOMENAGEM – 
Nesta semana comemora-se o Dia da Criança. Nossas 
esperanças se renovam e precisamos plantar o futuro 
com todo cuidado.        

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2021/10/01/corridaparqueguara/
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MARIO PAZCHECO

CULTURA PRÓPRIA

Xodó da Orfrida,  
novo point cultural-gastronômico 

Na noite enluarada, a passear pela praça da QE 19, a varanda de um sobrado 
nos despertou a atenção – lembrava a silhueta arquitetônica do Teatro Nacional. 
Dia de sol, descobrimos, contentes, mais que um mais ponto comercial, um novo 
espaço alternativo, e numa mirada atenta, percebemos, na varanda do primeiro 
andar, para nossa surpresa, a fachada exibia um delicado painel fotográfico de 
Patrick Grosner, capturando a magnificência  da obra de Athos Bulcão.

O Xodó da Orfrida abriga um misto de restaurante vegetariano, sebo cultural 
e brechó. O que distingue o local é a qualidade de produtos oferecidos – novos 
e seminovos em ótimo estado – e expostos com bom gosto e a elegância da 
simplicidade. 

Lá encontramos plantinhas bem cuidadas, livros das mais variadas vertentes 
editoriais (Imaginário e Caústico Lunar), CDs punk de bandas nordestinas, roupas 
e  bijus.

O atendimento do casal, Léo e Glacy, nos deixa em casa. Jovens empreendedores, 
cheios de ideias, com diversidade e a sofisticação do sem-cerimônia. Eles 
prometem em breve um espaço para a videoarte.

Aos sábados, é servida uma deliciosa feijoada vegetariana, vale a pena conferir.
Xodó da Orfrida
QE 19 conjunto  J casa 05, Guará 2

Angelo Macarius: som 
das estradas e feiras

A sonoridade crua e a sua narrativa nos 
levam a gostar do CD O Andarilho.

Diante das leituras, as estradas nos 
chegam infinitas. Resta-nos colocar o pé na 
estrada. Na capa, a encarnação do andarilho 
remete à carta do tarô, coisas da Índia, do 
budismo...

Essa é a imagem sonora d’O Andarilho. 
O som começa no blues da encruzilhada de 
Robert Johnson e segue como um lampejo 
pelas feiras, colhendo frutos, sementes 
germinando, temperando o caldeirão de 
ritmos.

Das dez faixas, eu escolhi a terceira, “Abismo”. Apesar dos preços salgados da 
vida e da arte, as coisas são muito boas.

Angelo Macariu promete um novo capítulo...
Ouça O Andarilho no seu streaming favorito.

O que toca no Guará
A curiosidade nos instiga a escutar Fim do Mundo, banda cuja sonoridade 

arrebatadora e pesada é acompanha por letras distópicas. É contagiante e atual, 
coisa minimamente nova, personalista, início dos anos 90.

Apesar da crise sanitária, a música está presente. Baratas de Chernobyl 
despontam como a banda, de batida consistente. A Profans, reggae’n roll do 
Guará – com som que remete a Rappa, Charlie Brown Jr, e também se achega ao 
movimento calango – está com dois singles em ponto de bala para sair pelo selo 
paulista, Musicorama. O trabalho tem o apoio da produtora Bandas de Rock e 
Estúdio Formiguero (61-984222788). 

Da mesma forma destaca-se a Mestre Solar, banda de rock com pegada anos 
90, vocal forte, com letras de conteúdo emotivo. E ainda a excelente Talamo, que já 
dispõe de material formatado. 

Desde 2007, a Arqvírus, HC melódico na linha do CPM22, faz conexão BSB/BA. 
Pra finalizar, anunciamos que a Manttra e a Desonra lançaram recentemente 

novos materiais.  

A Pilastra na Rua 
traz arte ao Teatro 
de Arena, dia 31
Iniciativa é da Casa de Cultura e A 
Pilastra em parceria com o projeto 
ConexãoAfro e o BSB Plano das Artes

Com objetivo de fomentar 
a arte preta, periférica e 
corpos dissidentes do DF, 

este evento conta com a arti-
culação de diversos coletivos, 
projetos artísticos-culturais, e 
empreendedores da economia 
criativa da região.

O palco Elodub - Ecoando 
vozes, produzido pelo proje-
to ConexãoAfro visa divulgar 
e apoiar artistas da cena lo-
cal.   Como atrações confir-
madas artistas como Lohanny 
Kayna, Francine Tina, Aff 
Mídia, Pietra Sousa, Piàthekid, 
Kel, Vika Vieira, Giovanni, Hate 
Aleatório, Lara Lis e Aqualtune, 
Macla e Lyndon. Mas o palco é 
muito mais que isso, o Elodub 

se diferencia por acontecer du-
rante todo o mês de outubro, 
divulgando em rede, com mais 
de 30 nanoinfluenciadores en-
volvidos, uma playlist, vídeos, 
entrevistas e podcasts sobre 
os artistas do festival.  

Além de música, A Pilastra 
na Rua conta com pontos de 
arte com intervenções, instala-
ções e performances de artis-
tas visuais do Guará. Feirinha 
com marcas locais, oficina 
de skate, rodas de conversa e 
muito mais. Dentre os cole-
tivos guaraenses envolvidos 
com a proposta estão: PTL 
- Pretolândia Crew; Agência 
De Preto; Submundo Guará e 
Black M Studio.

Lohany Kayná apresenta-se no Guará

https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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A partir de agora – e durante todo o período em que a pandemia estiver em vigor –, milhares de 

pessoas em vulnerabilidade social, aqui no DF, terão direito a um Cartão Gás para ser utilizado 

de 2 em 2 meses em estabelecimentos credenciados. O Cartão Gás é mais uma iniciativa  

que leva amparo e dignidade para quem mais precisa. E que, junto ao Cartão Prato Cheio,  

ao DF Sem Miséria, ao Renda Emergencial, ao Bolsa Alimentação Escolar, ao Cesta Verde e  

às milhares de refeições servidas diariamente nos Restaurantes Comunitários, coloca o DF  

em primeiro lugar, no Brasil, na distribuição de benefícios sociais para pessoas carentes.  

Uma verdadeira rede de proteção, que já beneficiou 700 mil pessoas até aqui.

Cartão Gás.
Porque o GDF

não para de pensar em
quem mais precisa.

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

UMAS E OUTRASPROFESSOR 
KLECIUS

Emoções
O calor continua, essa proximidade com o vulcão espanhol 

nos deixa a mercê desse calorão infernal, começo a sonhar 
com a minha offshore, será que está rendendo como as do 
nosso ministro?

O telefone toca me chamando pra triste realidade que nos 
assusta, era o meu amigo Caixa Preta que me convidava para 
uma reunião de emergência lá no Porcão.

Queria me contar algumas novidades.
Em boa hora, pois eu já estava procurando uma desculpa 

para dar um rolê pela cidade, muita coisa pode ter acontecido, 
só o velho Caixa poderia me atualizar, pois eu estava igual ao 
facebook e as demais redes sociais que resolveram sair do ar, 
deixando muita gente sem pai nem mãe.

O velho Caixa não deixa nada passar batido, lembrou algo 
dito pelo nosso ministro da economia sobre pobres, onde até 
o filho da empregada estava indo pra Disney, uma verdadeira 
aberração, segundo ele.

Ele se dirigia a uma minoria de nós, os pobres, já 
preparando o nosso lombo para o fato de que poderemos ficar 
até mais pobres, mas não será tão ruim assim como alguns 
podem pensar.

Citou aquela turma que vive nas favelas e invasões, 
comendo quando pode, sem emprego, naquela promiscuidade 
invejada pela classe mais abastada.

Tem pobre que constrói casas de papelão, caixotes, restos 
de outras construções, causando inveja aos ricos, que nunca 
saberá a alegria de botar as mãos no barro, exercendo toda 
sua criatividade, até ter a sua casa destruída por um trator.

Essas emoções rico só tem em videogame, enquanto nós 
temos ao vivo, olhando de longe, tomando cuidado pra não 
levar bala perdida.

O cabra estava querendo me matar, quase conseguiu. São 
muitas emoções!

Pra lugar nenhum
Fiquei a observar os ciclistas que trafegam lá no Ciclodão, 

a nossa ciclovia que vai do nada a lugar nenhum, muitas vezes 
ocupando a pista de pedestres, causando transtornos e alguns 
entreveros entre os frequentadores do Calçadão da Vergonha.

Onde as duas se misturam, a convivência entre os 
usuários do Calçadão da Vergonha fica muito tumultuada, as 
reclamações explodem contra ciclistas mal-educados.

Como sabemos as ciclovias exercem um grande fascínio 
sobre a população em geral, em especial nos ciclistas leigos.

Existe uma crença que só a segregação do ciclista em 
relação ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito 
enraizada, mas a realidade é outra.

Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não 
existe milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. 
Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no 
imaginário das pessoas.

Ela pode ou não ser a opção mais segura e apropriada, em 
várias situações é mais apropriado ter faixas para ciclistas, 
sinalização, trânsito partilhado, até mesmo não fazer 
absolutamente nada.

Mas há outros fatores a ponderar antes de optar pela 
ciclovia, o que não foi considerado na do Guará.

Como tudo por aqui é feito nas coxas, precisam agora fazer 
um planejamento com uma melhor sinalização da pista, para 
evitar o que rola quase que diariamente por lá, causando um 
descontentamento geral.

BADALADAS  DE  UM  SINO 
Os vizinhos do Santuário São 

Francisco de Assis na Asa Norte 
(914/915) estão reclamando das 
badaladas do sino da igreja que toca 
em algumas horas determinadas e 
a última no horário de 20h30min. 
Acreditamos que seja pura implica-
ção religiosa, já que o barulho de um 
sino não chega a incomodar tanto 
assim. Há muitos outros barulhos 
que incomodam muito mais. 

E  O  CAMINHÃO  DO  LIXO  NÃO  
INCOMODA ? 

Já fizemos esta reclamação aqui 
nesta coluna. O barulho produzido 
pelos caminhões de coleta, quando 
feita depois das 22 horas, atrapalha 
o sono, principalmente dos idosos e 
de crianças. Até acreditávamos que 
com a coleta sendo feita em dias al-
ternados, não houvesse a necessida-
de do uso do trabalho noturno. Há 
momentos em que os caminhões pa-
ram em frente às residências e ficam 
revirando os lixos nos coletores dos 
caminhões, impedindo o sono dos 
moradores que estão pagando pela 
coleta. E o SLU sempre caladinho, 
visto que  já fizemos esta reclamação 
junto ao órgão. 

VISITA  À  CASA  DE  PASSAGEM 
Nesta semana, visitamos as de-

pendências da Casa de Passagem 
aqui no Guará. Ficamos conhecendo 
com mais detalhes o funcionamento 
da Casa e a sua importância para as 
famílias que necessitam de um apoio 
nas horas difíceis. Não entendemos 
o porquê da implicância do padrasto 
com a casa. Ou será mera coincidên-
cia ?

TAPA  BURACO  OU  
RECAPEAMENTO ? 

Por falar em mera coincidência, 
por que será que os buracos no as-
falto das quadras do nosso Guará 
foram apenas tampados (e já come-
çam a voltar novamente), mas em 
quase todos os conjuntos da QE 15 
foi feito um recapeamento do asfal-
to. E aí vem a perguntinha:  por que 
o recapeamento não foi em todas as 
quadras e, também, por que alguns 
conjuntos da quadra ficaram sem o 
serviço?  Realmente deve ter sido 
uma mera coincidência! E só para 
lembrar: a Casa de Passagem fica 
na QE 15 e dizem que os moradores 
não gostaram de receber  os novos 
vizinhos. 

REPÚBLICA  NA  QE  17
Uma perguntinha aos nossos 

leitores e principalmente aos mo-
radores da QE 17: o que funciona 
na casa 47 do conjunto K da qua-
dra?  Conforme informações do vi-
gilante, neste local está funcionan-
do a primeira república feminina 
do DF. É “bancada” pelo GDF e uma 
ajuda às moças que necessitam de 
um local de moradia. Mas ficamos 
matutando:  por que o padras-
to não implicou com esta “nova”  
casa? Informações e notícias para 
esta coluna.

O  GUARÁ  PAROU ? 
Todos Nós já notamos que o 

Guará parou no “espaço”.  Na área 
esportiva, as outras administra-
ções têm conseguido várias obras, 
mas no Guará só se fala em PPP, 
embora todos saibamos que isto 
é apenas enrolação.  Alguém sabe 
me informar algum benefício que a 
cidade recebeu nos últimos anos? 
O que o sr. Ibaneis e o padrasto fi-
zeram pela cidade nos seus man-
datos?  Infelizmente, N  A  D  A ...  

NO  PLANO  PILOTO  RECUPERA-
SE  PISCINA  DE  ONDAS 

O governador do DF continua 
com as idéias mirabolantes, mas 
que ficam só nas promessas.  Agora, 
está prometendo retornar com a 
antiga piscina de ondas, embora 
diga que o GDF está sem dinheiro. 
E no Guará, vamos esperando, pelo 
menos uma “merrequinha”  para 
consertar o telhado  do Ginásio de 
Esportes.  Mas o povo está vendo 
tudo... tudo mesmo ... ou nada ...

MINISTÉRIO  PÚBLICO  
CONTINUA  INVESTIGANDO  PDAF 

O Ministério Público continua 
investigando irregularidades na 
utilização de verbas do Programa 
de Descentralização e Financeira 
pelas Escolas Públicas do DF. 
Agora está investigando escolas 
públicas da Coordenação Regional 
de Ensino do Recanto das Emas. 
Certíssimo em fazerem as investi-
gações!   Mas só um perguntinha:  
por que a investigação sobre o uso 
das verbas do PDAF para a refor-
ma da sede da Coordenação de 
Ensino do Plano Piloto parou? Ou 
estas novas investigações são para 
desviar o foco daquela que é muito 
mais abusiva? 

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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208/209 Norte  
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

Águas Claras  
(Av. Araucárias) 

Noroeste  
(CLNW 2/3) 

Guará II  
(QI 33 Lote 2)
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I N C O R P O R AÇÃO ,  C O N ST RU ÇÃO  E  V E N DA S

 3326.2222
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https://www.paulooctavio.com.br/

