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O Guará pode ser  
uma cidade inteligente?

Experiência HackacityExperiência Hackacity

Uma jornada de sete dias no Parque Dener, entre os dias 13 e 19 de junho, vai tentar 
encontrar caminhos para responder a esta e outras perguntas  sobre o futuro da cidade                                  
PÁGINAS 3 A 6 

PERSONAGEM DA CIDADE

Joel Alves 
Ele é quase uma unanimidade quando se fala em 
liderança comunitária do Guará. A sua dedicação em 
defesa e divulgação da cidade é conhecida e reconhe-
cida por todos (Página 15).

É época de São João
A primeira grande festa junina do Guará acontece 
neste fim de semana, atrás da 4a DP           PÁGINA 9

Obra ao ao lado da 4a DP
será loja de produtos do lar
Sem placa e qualquer outra informação, o cercamento de um terreno de quase 4 mil 
metros quadrados no centro do Guará II, ao lado da Delegacia de Polícia, tem 
despertado a curiosidade dos moradores.  Veja na página 9 o que o terreno vai abrigar.

https://jornaldoguara.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/joel-alves-rodrigues-amor-que-transborda-pelo-guara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/comeca-nesta-sexta-feira-a-primeira-festa-junina-do-guara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/terreno-no-centro-do-guara-ii-vai-abrigar-loja-de-produtos-domesticos/
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Aniversário com ares de campanha
Cerca de 250 convidados foram abraçar o deputado distrital 

Rodrigo Delmasso pelo aniversário dele, nesta terça-feira, 7 de 
junho, na Churrascaria Bufalo Bio, na EPTG.

Já com ares de campanha à reeleição, a festa reuniu 
colaboradores, amigos, autoridades, como a secretária de Esporte 
e Lazer, Gisele Oliveira, o diretor-geral da Polícia Civil, Robson 
Cândido, secretária de Juventude, Luana Machado, secretária de 
Educação, Hélvia Paranaguá, deputadas federais Flávia Arruda e 
Celina Leão, deputado federal Júlio César, presidente da Federação 
do Comércio do DF, José Aparecido Freire, secretário Nacional de 
Esporte, Marcelo Magalhães, administradoras regionais do Guará, 
Luciane Quintana, do SIA, Marcela Oliveira, diretora do Sebre-DF, 
Rose Rainha, e superintendente do Sesi-DF, Marco Secco.

PPP do Cave continua ou não?
O Tribunal de Contas do DF deve decidir em plenário 

na próxima quarta-feira, 15 de junho, se aceita ou não os 
argumentos do presidente do Conselho de Cultura do Guará, 
Rênio Quintas, apresentados na reunião do dia 1º de junho, 
contra a continuidade do processo de privatização do Cave, 
principalmente contra a inclusão do Teatro de Arena no 
projeto.

Mesmo com os argumentos bem formulados por Rênio 
Quintas, a tendência, de acordo com informações do meio, 
é que os conselheiros devem aprovar a continuidade do 
processo e autorizem a Secretaria de Esporte e Lazer a 
publicar novo edital para a escolha do concessionário do 
espaço – o primeiro edital, que marcava a abertura das 
propostas para o dia 29 de março, havia sido suspenso, 
exatamente para ouvir os argumentos de Rênio. 

Feirarte da 
Amizade

Neste sábado, 11 de 
junho, vale dar uma passada 
na Feira da Amizade 
Feirarte, promovida pela 
Prefeitura Comunitária da Q 
I 2 na praça da quadra, das 
9h às 17h.

Na programação 
exposição de brechós, de 
artesanato, de gastronomia, 
muita cultura e lazer.  Aliás, 
esses eventos de quadra 
tem acontecido com 
frequência na cidade, a 
partir do sucesso da Feira 
de Artesanato da QI/QE 4, 
que acontece uma vez por 
mês.

 

Programação  
Feira de Arte  
da QE 04

Também no sábado, 11 
de junho, é dia da Feira de 
Arte da QE 4, no quadradão 
entre as QEs 4, 6,8 e 10, 
conhecida como “Praça do 
Xinxa”, promovida sempre 
no início do mês. Esta já 
será a quinta edição. Entre 
as atrações, além das bancas 
de artesanato e de produtos 
de moda, quiosques de 
comidas guloseimas, a feira 
terá shows com artistas 
locais, aulas de zumba e 
fitbox, e sorteio de brindes. 
Das 9h às 17h.  

Vacine seu pet
Neste sábado, 11 

de junho, leve seu cão 
ou gato para vacinar, 
gratuitamente, nos postos 
disponibilizados pelo 
governo na cidade:  Centro 
Educacional 4 (QE 9), 
Centro de Saúde do Lúcio 
Costa, Inspetoria de Saúde 
(QE 12), Animal King (QI 
12), sede da Apae (Guará 
Park), Centro Educacional 
3 (QE 38), Águia da 
Lavoura (QE 28), Centro de 
Assistência Social (CRAS 
– QE 15), Tiago Agropet 
(QE 25) e Supermercado 
Melhor Atacadista (QE 44). 

Polícia tenta 
acabar  
com ponto de 
drogas

O 4º Batalhão da Polícia 
Militar tenta acabar de 
vez com o principal ponto 
de distribuição de drogas 
do Guará, a chamada 
“Biqueira da 9”, dentro 
da Reserva Biológica 
do Parque do Guará. 
Para tentar afugentar os 
traficantes e consumidores 
e outros criminosos que 
se escodem por lá, a PM 
tem feito operações de 
surpresas ao local cada vez 
com mais intensidade. 

Começa temporada de ipês
De junho a setembro, o Distrito Federal fica todo colorido 

com a temporada de floração de ipês, que começa em junho 
e vai até final de setembro. A floração começa com o roxo, o 
único que flore duas vezes no ano, depois do branco, depois 
o amarelo, seguido do branco, do verde e, por fim, o ipê rosa. 

De acordo com a Novacap, existem 230 mil ipês plantados 
no DF e serão plantados mais 30 até o próximo ano. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://twitter.com/JornaldoGuaraDF
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.facebook.com/jornaldoguara
https://jornaldoguara.com.br/
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Experiência Hackacity Guará Experiência Hackacity Guará 

Sete dias para conversar sobre  
como tornar a cidade mais inteligente
A Experiência Hackacity Guará, promovida pelo Codese, Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação 
e Administração do Guará, convoca os moradores para conversar sobre tecnologia e sustentabilidade

“A escolha do parque 
urbano é proposital, 

por ser uma área 
com grande potencial 

subaproveitado. 
O Codese, através 

do Hackacity 
Guará,  pretende 
discutir formas de 

ressignificar o parque 
Dener para ser, 

além de um espaço 
de convivência, um 
local de inovação, 

incentivando o 
cuidado com a 
área verde e a 

experimentação de 
tecnologias que serão 
aplicadas à cidade no 

futuro”, 
explica Leonardo Ávila, 
presidente do Codese. 

Entre os dias 13 e 19 de 
junho, no Parque Dener, 
no Polo de Moda do 

Guará, acontece uma jornada 
de aprendizagem e diálogo so-
bre tecnologia, sustentabilida-
de e um futuro mais inteligen-
te para a cidade: a Experiência 
Hackacity Guará. São startups, 
produtores de games, artistas, 
estilistas, projetos sociais, es-
pecialistas e a comunidade 
discutindo os caminhos para 
tornar o Guará uma cidade 
inteligente. 

 “O Hackacity Guará é uma 
iniciativa da população gua-
raense em busca de soluções 
para tornar a cidade mais hu-
mana, diversa, inclusiva, se-
gura, economicamente fértil 
e sustentável. Pautado pela 
Carta brasileira para Cidades 
Inteligentes, o Hackacity tem 
buscado este objetivo nos úl-
timos anos através do diálogo 
entre a população e especia-
listas que geraram produtos 
importantes, como a série 
de vídeos sobre a história e 
os potenciais turísticos do 
Guará produzidos em 2021, 

com fomento da Secretaria 
de Turismo", conta Cristiane 
Pereira, gestora do Hackacity 
Guará.

Em 2022, novamente com 
execução do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico do 
Distrito Federal (Codese),  
fomento da Secretaria de 
Ciência Tecnologia e Inovação 
e apoio da Administração do 
Guará, o Hackacity Guará vol-
ta-se à preocupação com a 
sustentabilidade, debatendo a 
gestão de resíduos, geração de 
energia, cuidado com as áreas 
verdes e parques e a integra-
ção entre a população, sempre 
buscando soluções tecnológi-
cas para estes desafios. 

EXPERIÊNCIA
Não se pode discutir a ci-

dade e as tecnologias para 
torná-la melhor sem as pes-
soas. Uma cidade inteligente é 
pensada para seus habitantes 
e por seus habitantes. O es-
paço urbano é ressignificado 
para que atenda quem o usa 

da melhor forma. Por isso, o 
Hackacity Guará decidiu con-
vidar a comunidade para a 
construção dessas soluções, 
usando um espaço que pre-
cisa ser melhor ocupado: o 
Parque Dener. Ali aconte-
ce a Experiência Hackacity 
Guará, entre os dias 13 e 19 
de junho. Em meio ao parque, 
demonstrações de startups 
e tecnologia, painéis sobre 
como tornar a cidade mais in-
teligente, oficinas e encontros 
entre a comunidade, gestores 
públicos, empresas e espe-
cialistas. Principalmente, a 
Experiência Hackacity será 
um espaço de mediação de 
conversas entre especialis-
tas, poder público e a comu-
nidade sobre a cidade que 
queremos.

PROGRAMAÇÃO
Em cada um dos sete dias 

de evento, sempre às 18h, 
acontecem painéis com es-
pecialistas e a comunidade 
do Guará sobre temas da 
Carta Brasileira para Cidades 

Inteligentes. 
 São eles:
• Cidade Inteligente. 

Qual o Guará que queremos?
• Tecnologia e inovação 

para as cidades inteligentes
• Soluções inovadoras 

para a preservação e ma-
nutenção de áreas verdes e 
parques

• A vocação do Polo de 
Moda e a busca de soluções 
inovadoras para a indústria 
da moda

• Como a tecnologias 
pode melhorar a gestão de 
resíduos no Polo de Moda e 
quadras próximas

• Como a tecnologia 
pode alavancar o associativis-
mo na economia do Guará

• Tecnologia e seguran-
ça pública

Uma roda de conversa 
com as lideranças comunitá-
rias do Guará ocupa o espaço 
na sexta-feira, mediada pelo 
ex-administrador da cidade, 
Joel Alves Rodrigues. 

Além dos painéis parti-
cipativos, várias atividades 

Estrutura estará no Parque Dener durante toda a semana. Painéis acontecem à noite e durante 
o dia atividades lúdicas e formativas para a população

A Startup Verde Novo 
Sementes Nativas, de 

Bárbara Pachêco, apresenta 
seu projeto de preservaçãod 

e espécies do cerrado no 
Hackacity

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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relacionadas ao tema estão 
previstas, como a apresen-
tação de startups, Como a 
InovaHouse 3d, a primeira 
startup Latino Americana a 
desenvolver uma impressora 
3D para a construção civil, 
a Arvorah, uma plataforma 
digital de assistência virtual 
com foco na promoção da saú-
de e na integração do cuidado 
nos pacientes oncológicos, 
a Square City, que fomenta o 
ecossistema turístico e local, 
traduzindo a economia cola-
borativa e em acordo com o 
conceito de cidade inteligen-
te, e a Verde Novo Sementes 
Nativas, uma startup de im-
pacto socioambiental Verde 
Novo, um player inovador 
que fortalece a mão que co-
lhe impulsionando a mão que 
planta, buscando trazer am-
plitude de impactos para a ca-
deia da restauração ecológi-
ca. O Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial), 

colabora com o Hackacity de-
monstrando seus projetos de 
prototipagem para a indús-
tria 4.0 e Voz Libras.  

Os games feitos em 
Brasília também tem espaço 
no Hackacity Guará, com a 
participação da Associação 
dos Desenvolvedores de 
Jogos Eletrônicos do Distrito 
Federal (ABRING), a repre-
sentante institucional da co-
munidade de empreendedo-
res e entusiastas da Indústria 
de Jogos do DF. Os jogos dos 
associados estarão expostos 
e disponíveis para serem tes-
tados pelo público nos dias 
do evento. 

Todas as árvores do Parque 
Dener serão identificadas e 
marcadas por georreferencia-
mento durante o evento pelo 
projeto Tempo de Plantar, 
uma forma de garantir a pre-
servação do que cresce ali e de 
conhecer melhor o parque. 

O Coletivo Mulherau or-
ganiza uma roda de conversa 
sobre “Mulheres no papel ati-
vo de transformação” e uma 
oficina, no sábado pela ma-
nhã. de empreendedorismo 
feminino “Transformando 
necessidade em fonte de ren-
da”. O coletivo tem presença 
de destaque na sociedade 
civil organizada do Guará há 
anos, por conta de seu ativis-
mo propositivo e sua capaci-
dade de transformação. 

Por ser um evento no Polo 
de Moda, diálogos sobre os 
desafios da indústria e ten-
dências não poderiam faltar. 
No dia 16 de junho, além de 
um painel temático sobre o 
tema, a estilista guaraense 
Fernanda Ferrugem apresen-
ta um desfile um desfile iné-
dito e baseado no upcycling, 

com produções exclusivas e 
totalmente autoral. Além do 
desfile, Fernanda vai coor-
denar uma oficina de up-
cycling, onde os participantes 
poderão transformar o que 
estava em desuso, agregan-
do valores a peças e objetos 
que seriam descartados. A 
estilista faz também a cura-
doria da feira 3Rs (reduzir, 
reutilizar, reciclar), que une 
marcas e artistas especialis-
tas em Upcycling, também 
no dia 16. Antes do desfile, 
Valéria Lessa, Nágela Maria, 
Fernando Lackman, a própria 
Fernanda Ferrugem e outras 
personalidades da moda em 
Brasília conversam com a 
comunidade. 

ARTE, ESPORTE E 
EDUCAÇÃO

A Experiência Hackacity 
Guará vai dar atenção à vo-
cação do Parque Dener de 
ser uma área de lazer e pre-
servação. Durante a semana, 
o Instituto Arapoti vai pro-
mover oficinas com crianças 
para reforçar a necessidade 
de preservação da área verde. 
As oficinas de produção de 
tintas naturais, produção de 
instrumentos musicais com 
materiais recicláveis, horta 
com vaso auto irrigável e pro-
dução de comedouros para 
pássaros serão ministradas 
para alunos da rede pública 
durante a semana, e ao públi-
co em geral no fim de sema-
na. A escola de arte Espaço 
Sonoro vai ministrar ofici-
nas de pintura aquarela para 
crianças, com a pintora russa 
Ioulia Minenkova, e uma ofi-
cina de canto para adultos. O 
artista Lemuel Gandara leva 
sua exposição Metamundus, 
uma experiência que atraves-
sa os espaços físicos ao pos-
sibilitar a interação por meio 
do metaverso, onde estão os 
originais em NFT (tokens não 
fungíveis). 

A escola de Futevôlei do 
Eduba, que já ocupa a quadra 
de areia do parque Dener, vai 
oferecer uma clínica esporti-
va durante a semana do even-
to, para quem quer conhecer 
o esporte. E todo dia vai ter 
música no parque Dener du-
rante o evento. Apresentam-
se a banda 3 e a Verotecnia, o 
grupo Sem Querer, as bandas 
Diferencial Zero, Lya, Kamala 
Kali, e as intérpretes Nanih 
Junho, Luiza Marta, Luciana 

Amaral e Charles Roberto. 
Tudo isso com feira de arte-
sanato, foodtrucks e outras 
atividades ao ar livre. 

Durante o evento, o Parque 
Dener recebe também o pro-
jeto Folguedos em Arte, que 
reúne cinco grupos artísticos, 
referência na cultura popular 
regional.  Apresentam-se no 
proejto o Boi de Seu Teodoro, 
Escola de Samba Bola Preta, 
Pé de Cerrado, Circo Teatro 
Artetude e da Escola de 
Capoeira Angoleiros.

INCUBADORA DE GAMES E 
STARTUPS

O Hackacity Guará tam-
bém vai ampliar a atuação de 
sua incubadora de startups e 
games. Esse processo de in-
cubação começou em 2021 
e recebeu o prêmio Cidade 
Empreendedora, do Sebrae-

DF. Agora, este processo será 
ampliado tendo como pre-
missa o desenvolvimento de 
tecnologias com foco em sus-
tentabilidade, mas também 
oportunizando conhecimen-
to para as startups e games 
que participaram dos editais 
de fomento no DF (StartBSB 
2021 e Programa Centelha 
2022 que não foram bene-
ficiadas) de forma a se pre-
pararem para o mercado e 
estarem melhor preparadas 
para os próximos editais de 
fomento no DF. 

O CODESE
Criado em março de 2017, 

por iniciativa da sociedade ci-
vil organizada, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
(Codese-DF), organizador do 
Hackacity Guará,  tem caráter 
propositivo e consultivo. Seu 
objetivo central é participar 
ativamente do planejamen-
to econômico sustentável de 
Brasília e Entorno, a curto, 
médio e longo prazo.

Organizado em seis eixos 
de desenvolvimento, forma-
dos por 17 câmaras técnicas 
setoriais – compostas por 
empresários, acadêmicos, 
técnicos, além de membros 
voluntários da comunidade 
–, o Codese-DF se dedica a 
debater questões sociais e ur-
banas, com o objetivo central 
de propor ações efetivas para 
garantir o desenvolvimento 
sustentável de toda a região 
geoeconômica do Distrito 
Federal, proporcionando 
qualidade de vida e condições 
dignas aos seus cidadãos.

Juliana Martinellil, da 
InovaHause3d, que vai 

instalar no parque móveis 
impressos em 3d com 

tecnologia desenvolvida na 
Universidade de Brasília

O Pé de Cerrado leva o projeto Folguedos em Arte para o fim 
de semana do Hackacity, junto com o Boi do Seu Teodoro, a 

Escola de Samba Bola Preta e os Angoleiros do Sertão

O ex-administrador do 
Guará, Joel Alves reúne as 
lideranças comunitárias em 
roda de conversa sobre o 

futuro do Guará

A Neoenergia estará presente com sua Agência Móvel 
e a Unidade Móvel Educativa. Um ambiente cheio de 
curiosidades e tecnologia, a Unidade Móvel Educativa 
é equipada com geração fotovoltaica, geração eólica 
e experimentos interativos, tudo isso com a finalidade 
de apresentar os conceitos de eficiência energética e 

preservação ambiental de uma forma dinâmica, prática e 
impactante para os visitantes. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Com a ajuda do Cartão Creche, foram abertas 15 mil novas vagas nos últimos 3 anos. O Cartão 
Material Escolar garante o material de estudo para 100 mil alunos da rede pública todos os anos. 
O RenovaDF e o Qualifi ca DF já têm mais de 19 mil profi ssionais qualifi cados. Esses números 
comprovam o quanto o GDF pensa no bem-estar das pessoas. Esta é a maior obra do GDF. 

Os números comprovam: 
a maior obra do GDF está no 

cuidado com as pessoas.

Josiane Gonçalves
Benefi ciada com o
Cartão Prato Cheio

28milhões
DE REFEIÇÕES SERVIDAS

POR APENAS R$ 1,00.

175
mil pessoas

BENEFICIADAS PELO 
CARTÃO PRATO CHEIO.

360
mil cestas

DISTRIBUÍDAS PELOS PROGRAMAS 
CESTA VERDE E CESTA BÁSICA. 

350
mil pessoas

BENEFICIADAS COM
O CARTÃO GÁS. 

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

9H-11H E 14H30-16H30
Oficina Instituto Arapoti para crianças das escolas públicas

16H
SENAI - Desafio Indústria 4.0 Prototipação

17H30
Apresentação da cantora Luciana Amaral e violonista 
Charles Roberto

18H
Abertura do Hackacity Guará

18H30
Startup Inovahouse3d – Juliana Martinelli

18H40
PAINEL 
Cidade Inteligente.  
Qual o Guará que queremos?

21H 
Apresentação de Nanih Junho e Thiago Cunha

13

Parque Dener, Polo de Moda do Guará - 13 a 19 de junho de 2022

9H-11H
14H30-16H30
Oficina Instituto Arapoti para crianças das escolas públicas

10H 
Clínica de Futvôlei Eduba 

17H
 Palestra - A Indústria de Games do Distrito Federal

17H40
 Exposição de games  Associação Bring

18H
Startup -  Disrupção urbana

18H
 PAINEL – Tecnologia e inovação 
para as cidades inteligentes

21H
Apresentação da banda 3 e a Verotecnia

14

15H
Oficina de futuros possíveis -  
O Guará de amanhã começa hoje

16H 
Roda de conversa -  
Toque a alma do Lugar! Com Everardo Aguiar

17H20 
Palestra Associação Bring
Financiamento para  Games do Distrito Federal

18H  
Startup – Verde Novo Sementes Nativas – Barbara 

Pacheco

18H30
PAINEL – Soluções Inovadoras 

para a preservação de áreas 

verdes e parques

21H 
Apresentação do grupo Sem Querer

15

10H-22H
Feira Pratique os 3Rs – moda, artesanato e 
gastronomia

10H 
Clínica de Futvôlei Eduba 

15H
Mapeamento georreferencial das árvores do 
Parque Dener – Tempo de Plantar 

16H
Oficina de Upcycling com Fernanda Ferrugem

18H
Startup – Puntu

18H30
PAINEL – A vocação do Polo 
de Moda e a busca de solu-
ções inovadoras para a indús-
tria da moda

21H 
Desfile de Fernanda Ferrugem

16

10H30
Oficina Espaço Sonoro com Ioulia Minenkova de pintura em 
aquarela – aberta ao público

15H
Roda de Conversa  - 
O Guará que nós queremos, com Joel Alves 

15H
Oficina criativa Espaço Sonoro de canto para adultos com 
Nivea Márcia e musicalização com Nanih junho

18H
Startup – Arvorah

18H30
PAINEL – Como a tecnologia pode 
melhorar a gestão de resíduos no 
Polo de Moda e quadras próximas

21h – Apresentação Diferencial Zero

17

14H 
Roda de Conversa 
Estelionato Emocional - Dra. Ana Claudia Lustosa e Dra. 
Marcela Lustosa

Oficina  de 
Empreendedorismo Feminino: Transformando Necessidades 
em Renda - Empreendedoras do Coletivo Mulherau

15H 
Roda de conversa - 
Toque a alma do Lugar! Com Everardo Aguiar

16H
Apresentação Folguedos em Arte –  
com Pé de Cerrado e Boi do Seu Teodoro

17H30 
Apresentação da cantora Luiza Maria

18H 
 Startup – Square City

18H20 
Apresentação exposição Metamundus

18H30 
 PAINEL – Como a tecnologia pode 
alavancar o associativismo na eco-
nomia do Guará

21H 
Apresentação da banda Lya 

18

19

10H
 Roda de Conversa 
Mulheres no papel ativo de transfor-
mação com Ju Krause 

14H
Oficina de palhaçaria  
com Claudio Moraes

15H 
Roda de conversa - Toque a alma do 
Lugar! Com Everardo Aguiar

15H 
Young Coders

16H 
Apresentação Folguedos em Arte – 
com Angoleiros do Sertão e Escola 
de Samba Bola Preta

17H30  
Apresentação de Luiza Maria

18H
Startup – Square City

18H 
Apresentação exposição 
Metamundus

18H30 
PAINEL – Tecnologia e 
segurança pública

21h – Apresentação de Kamala Kali

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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O cercamento de um terreno de 
cerca de 4 mil metros quadra-
dos no Centro Comunal I, atrás 

da 4ª Delegacia de Polícia e do Centro 
de Referência de Atendimento Social 
(CRAS), entre as QEs 15 e 26 e QIs 23 

e 25 do Guará II, tem se tornado um 
dos assuntos mais discutidos nas re-
des sociais da cidade, mais pela falta 
de informações sobre a obra e o que 
será construído no terreno. As dúvi-
das e especulações acontecem por-

que no local existe apenas uma placa 
informando que a “área é particular”, 
e aumentaram com a perfuração do 
terreno há uma semana. Depois de 
um périplo em busca de informações, 
a reportagem do Jornal do Guará 
chegou aos donos do empreendimen-
to e conseguiu esclarecer o que será 
a obra.

A primeira informação é pública 
porque o terreno do lote “A”, de 3.996 
metros quadrados, constava da licita-
ção 013 da Terracap de dezembro de 
2021 para concessão mediante paga-
mento mensal e teria sido arremata-
do pela empresa Oriente Cultural do 
Brasil, que consta na Internet como 
proprietária do salão de festas Dunia 
City Hall, na QI 15 do Lago Sul, por 
R$ 79 milhões, mediante pagamen-
to mensal de R$ 25 mil. Por causa da 
informação, surgiu a especulação de 
que no terreno poderia ser construí-
do um salão de festas,

Após consulta à Central de 
Aprovação de Projetos (CAP), da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação (Seduh), a repor-
tagem recebeu a informação de que 
lá não constava qualquer pedido de 
alvará de construção para o endereço 
do terreno cercado. Ao solicitar infor-
mações à empresa Oriente Cultural 
sobre o cercamento e as obras e a fal-
ta de alvará, a reportagem foi contac-
tada pelo representante da empresa, 
Ari Araujo, que esclareceu as dúvidas.

LOJA E GALERIA
A primeira informação é que o 

terreno vai abrigar uma filial de 
rede A Casa Brasileira, especializa-
da em artigos domésticos, com lo-
jas em Taguatinga, SIA, Ceilândia, 
Valparaíso, Vicente Pires, Planaltina e 
Samambaia, que pertence aos empre-
sários Ayan Atta Mustafa Altell e Liya 
Ibrahim Mahmud Abuillan, proprietá-
rios também da Dunia City Hall. 

Sobre o cercamento e as obras, Ari 
Araujo garante que, por enquanto, es-
tão sendo realizadas apenas prospec-
ções para estudo do solo por parte da 
empresa contratada para a constru-
ção do empreendimento, enquanto 
o projeto está sendo preparada para 
dar entrada na Central de Aprovação 

de Projetos. Segundo Ari Araujo, o 
prédio terá apenas um pavimento 
com o pé direito de cerca de seis me-
tros (padrão das outras lojas) e ao 
lado, na sobra do terreno, será cons-
truída uma galeria para a instalação 
de outras lojas terceirizadas. 

A previsão da empresa é, assim 
que o alvará de for liberado, construir 
o prédio, que é apenas um galpão, em 
dois meses, porque, de acordo com 
Ari Araújo, a obra segue um projeto 
padrão de fácil e rápida construção. “A 
nossa intenção é inaugurar a filial do 
Guará antes do final do ano”, garante. 

Terreno no centro do Guara II vai 
abrigar loja de produtos domésticos
O local vai receber uma filial da rede A Casa Brasileira,  
dona de outras seis lojas no DF. A construção terá apenas um pavimento

O mix da rede A Casa da Brasileira é 
formado por procutos para casa

Obras de prospecção do terreno já 
começaram

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/terreno-no-centro-do-guara-ii-vai-abrigar-loja-de-produtos-domesticos/
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Pesquisa aponta Ibaneis 
como favorito ao governo
Governador também lidera o segundo turno. Pesquisa foi realizada no início de junho

O governador Ibaneis 
Rocha (MDB) é o fa-
vorito nas eleições 

deste ano para o governo do 
Distrito Federal, de acordo 
com pesquisa encomendada 
pela Record TV e divulgada 
nesta quarta-feira, 8 de ju-
nho. Ele aparece em primei-
ro em todos os cenários e 
também em caso de eventual 
segundo turno contra todos 
os outros candidatos.

O levantamento mostra 
que o ex-governador José 
Roberto Arruda (PL) está 
em segundo em todos os 
cenários onde o nome dele 
foi apresentado ao entrevis-
tado e também na pesquisa 
espontânea. Apesar disso, 
o ex-governador ainda está 
inelegível em razão de con-
denação por improbidade 
administrativa em segunda 
instância. O senador Izalci 
Lucas, pré-candidato ao go-
verno, não foi incluído na 
pesquisa e nem foi explicada 

sua ausência.
O levantamento leva em 

consideração o nome do 
Partido dos Trabalhadores 
porque o registro da pesqui-
sa no TSE foi feito antes da 
oficialização do deputado 
distrital Leandro Grass (PV) 
como pré-candidato pela fe-
deração que engloba PT, PV 
e PCdoB.

A pesquisa quantitativa 
Real Time Big Data foi reali-
zada por telefone com 1.500 
entrevistados, entre os dias 
6 e 7 de junho. A margem 
de erro é de 3 pontos per-
centuais, para mais ou para 
menos. O nível de confiança 
do levantamento é de 95% 
— o que significa que, se 
for levada em consideração 
a margem de erro, a proba-
bilidade de o resultado da 
pesquisa retratar a realida-
de é de 95%. A pesquisa foi 
registrada no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sob o nú-
mero DF-00040/2022.

CENÁRIO 1

Ibaneis Rocha (MDB): 28%
José Roberto Arruda (PL): 17%
Reguffe (União): 16%
Leila Barros (PDT): 5%
Leandro Grass (PV): 4%
Keka Bagno (PSOL): 1%
Rafael Parente (PSB): 1%
Lucas Salles (DC): 0%
Branco/Nulo: 13%
Não sabe/Não respondeu: 
15%

CENÁRIO 2

Ibaneis Rocha (MDB): 28%
José Roberto Arruda (PL): 18%
Reguffe (União): 17%
Leila Barros (PDT): 5%
Rosilene Correia (PT): 2%
Keka Bagno (PSOL): 1%
Rafael Parente (PSB): 1%
Lucas Salles (DC): 0%
Branco/Nulo: 13%
Não sabe/Não respondeu: 
15%

CENÁRIO 3

Ibaneis Rocha (MDB): 31%
José Roberto Arruda (PL): 20%
Leila Barros (PDT): 6%
Leandro Grass (PV): 4%
Rafael Parente (PSB): 2%
Paula Belmonte (Cid): 2%
Keka Bagno (PSOL): 1%
Lucas Salles (DC): 0%
Branco/Nulo: 17%
Não sabe/Não respondeu: 
17%

CENÁRIO 4

Ibaneis Rocha (MDB): 31%
José Roberto Arruda (PL): 21%
Leila Barros (PDT): 7%
Paula Belmonte (Cida): 2%
Rosilene Correia (PT): 2%
Rafael Parente (PSB): 1%
Keka Bagno (PSOL): 1%
Lucas Salles (DC): 0%
Branco/Nulo: 18%
Não sabe/Não respondeu: 
17%

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Mais uma edição do Grande 
São João do Guará terá iní-
cio nesta sexta-feira (10 de 

junho), ao lado da 4ª DP, no Guará 
II. Com a mesma riqueza de deta-
lhes e cuidados com a cultura nor-
destina, o evento, que terá início 
às 17h, promete ser o maiscom-
pleto e bonito de todas as edições. 
Com o tema “Cordel”, que é patri-
mônio cultural imaterial do Brasil, a 
festança contará com a presença de 
diversos cordelistas e xilogravuris-
tas, entre eles o renomado Valderio 
Soares. Toda arena está decorada 

com itens vindos do Nordeste, com 
luxuosos adereços. Os visitantes 
irão se encantar e poderão se sen-
tir mais próximos dos tradicionais 
festejos juninos.

O evento é realizado pela 
Confraria Diversão e Arte, sob a 
direção artística de Miguel Edgar. 
"Pensamos, estudamos e tratamos 
a cultura popular com muito zelo. 
Não queremos apenas fazer uma 
festa de São João, queremos que as 
pessoas levem cultura para dentro 
das suas casas. A comunidade preci-
sa ter acesso a todas formas de cul-

tura. Ela salva!”, afirma o ativista.  

PROGRAMAÇÃO
Na sexta-feira, Nego Rainer, a 

banda Potência do Cerrado e a qua-
drilha Rasga o Fole tomam conta do 
palco. No sábado, é a vez da banda 
Pé de Cerrado e dos palhaços do 
Circo Artetude reviverem o melhor 
da cultura popular Brasileira, as-
sim como fizeram em outros anos. 
A apresentação junina será realiza-
da pela quadrilha Paixão Cangaço, 
e a noite será fechada com os 

Começa nesta sexta-feira  Começa nesta sexta-feira  
a primeira festa junina do a primeira festa junina do GuaráGuará
Grande São João do Guará terá duração de três dias e  
contará com diversas apresentações, cenários com riquezas de detalhes e comidas típicas

GRANDE  
SÃO JOÃO DO GUARÁ

10 a 12 de junho - 17h

Entre as quadras 15/26,  
ao lado da 4ª DP, no Guará II

Valor do ingresso na bilheteria:  
sexta e sábado: R$ 12 
domingo R$ 10,00 

Cangaceiros do Cerrado.
No domingo, quem sobe ao Palco 

é o agitado cantor Nego Rainer, que 
promete, junto com a Quadrilha Si 
Bobear a Gente Pimba, uma grande 
roda. Para fechar as comemorações 
o DJ Kioto se apresentam na noite 
dos namorados.

Todos os dias terão intervenções 
artísticas, com destaque para o ar-
tista e cordelista Pedro Casa Verde, 
que é autor da música do Grande 
São João. No local, haverá também 
um espaço kids, com palco exclusi-
vo para as cangaceirinhas e os can-
gaceirinhos se divertirem com o 
palhaço Mandioca Frita e o Mágico 
Marcelo Donizete, haverá pintura 
de rosto com temas juninos. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/comeca-nesta-sexta-feira-a-primeira-festa-junina-do-guara/
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61-99112-3703

PAGAMENTO GARANTIDO
DO ALUGUEL
Se o inquilino não pagar o

Se o inquilino não pagar o

ALUGUEL, a CONVICTA paga!

ALUGUEL, a CONVICTA paga!

 

 

Creci:22002 

61-3386-9000

Está aberta a 
temporada de 
caça ao eleitor  

     O eleitor passa a ser o 
bem mais cobiçado para os 
candidatos.  O sorriso na cara, 
as camaradagens e o abraço 
afetuoso são coisas que estão 
em alta. Existem várias táticas e 
estratégias para chegar ao voto, 
desde favores até a compra 
descarada do voto. Tem líderes 
comunitários que adoram 
esta parte, eles até organizam 
reuniões e festas para receber 
os candidatos que estão com os 
bolsos cheios de amor para dar. 
Serão alguns meses de amor 
explícito e providencial.  

Se você quer 
amor, tem que 
dar amor

Tem muita gente que 
reclama que não recebeu 
determinada benção dos céus, 
mas também não fizeram sua 
parte.  Para você receber o 
perdão precisa perdoar. Não 
adianta pedir as bênçãos e os 
perdões do céu se você não 
faz por onde. É preciso ajudar 
o próximo, perdoar e desejar 
verdadeiramente o bem para 
o próximo. Funciona como um 
espelho. Seja forte e perdoe seu 
inimigo.

A reforma da primeira quadra está 
quase pronta

O pessoal do Senai e da Secretária do Trabalho está trabalhando 
e muito em breve teremos a quadra de futebol sintético do CAVE em 
condições dos nossos jovens praticarem esportes. Que continuem e 
reformem todas. A comunidade agradece.  

AMAEDF
EDITAL

ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
1. Convocamos todos 

os interessados a se reu-
nirem em Assembleia 
Geral Extraordinária 
da Associação 
dos Motofretistas 
Autônomos e 
Entregadores de 
Aplicativos do DF e 
Entorno, que se realiza-
rá no dia 23 de junho de 
2022, na QND 5 Lote 27 
St. D Norte, Taguatinga, 
Brasília/DF, CEP 72.120-
050. A assembleia será 
instalada, em primeira 
convocação às 15:00 hrs 
e em segunda e última 
convocação às 15:30 hrs.

2. Ordem do Dia: 
a. Deliberação para 
anulação dos atos 
da Assembleia Geral 
Extraordinária realiza-
da em 07/04/2022; b. 
Alteração do estatuto 
social; c. Apresentação 
da renúncias dos direto-
res e eleição de novos 
membros da diretoria; 
d. Aprovação do va-
lor da mensalidade; e. 
Assuntos gerais.

Brasília/DF, 08 de junho 
de 2022

Alessandro da 
Conceição Calado 

Presidente

Rodas de conversa no Hackacity
Durante o Hackacity Guará haverá oportunidades para que 

os moradores troquem experiências e ideias, através de rodas 
de conversa. Uma delas, vamos falar sobre o Guará que quere-
mos, reunindo as lideranças comunitárias, na sexta-feira, 17 de 
junho, às 15h. No dia anterior, o escritor Everardo Aguiar con-
versa sobre a ressignificação do espaço, com o tema “Toque o a 
alma do lugar”. 

O Coletivo Mulherau organiza uma roda de conversa so-
bre “Mulheres no papel ativo de transformação” e uma ofici-
na, no sábado pela manhã de empreendedorismo feminino 
“Transformando necessidade em fonte de renda”. O coletivo tem 
presença de destaque na sociedade civil organizada do Guará há 
anos, por conta de seu ativismo propositivo e sua capacidade de 
transformação. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Escolas públicas recebem mais  
uma edição do Five Force Inclusão
O projeto social, apoiado pelo deputado guaraense Rodrigo Delmasso, leva a arte marcial para 
escolas públicas, ensinado disciplina, combate ao bullying e respeito ao próximo

O Distrito Federal rece-
be mais uma edição 
do projeto social Five 

Force Inclusão, que leva o 
jiu-jitsu a escolas públicas 
para ensinar disciplina, res-
peito ao próximo e comba-
te ao bullying por meio da 
arte marcial. O projeto con-
ta com emenda parlamen-
tar do deputado Rodrigo 
Delmasso (Republicanos-
DF), morador do Guará, para 
ser realizado, além de apoio 
de outras organizações e da 
Secretaria de Juventude do 
DF.

Como público alvo do 
projeto, estão adolescentes 
de 15 a 19 anos, oriundos 
de escola pública, que rece-
bem um dia de palestras e 
práticas do jiu-jitsu, além de 
distribuição de kit kimono e 
faixa. O evento já conta com 
três edições realizadas, com 
um público de 2 mil pessoas, 
apoio de dez academias e 
professores e competidores 
renomados de todo o país.

Na quarta edição, que 

já está acontecendo, a 
Federação Brasileira de Jiu-
Jitsu (FBJJE-CO) realizará o 
evento em quatro regiões 
administrativas do Distrito 
Federal, contando com 8 
escolas públicas seleciona-
das, o Centro Educacional 
do Lago Norte, Centro 
Educacional do Lago, Setor 
Oeste, Setor Leste, CED 1 da 
Estrutural, CED 1 do Guará, 
o CED 03, conhecido como 
“Centrão”, e o CEM 01, o 
“GG”.

Participam oito professo-
res graduados (faixa preta) 
e mais de 500 alunos envol-
vidos em aulas de jiu-jitsu, 
que recebem o seu kit, tudo 
totalmente gratuito para os 
alunos inscritos. “Não me 
canso de dizer o quanto fi-
cou feliz em ver jovens tendo 
a oportunidade de construir 
um futuro melhor através 
do esporte. Esse projeto é 
lindo e me sinto privilegiado 
de poder contribuir”, afirma 
o parlamentar.

O projeto 
recebe o 
apoio do 
deputado 
distrital 
guaraense 
Rodrigo 
Delmasso, 
que tem se 
tornado uma 
espécie de 
"padrinho" do 
esporte do DF

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/
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Quadrilhas
Um frio de lascar, resolvi dar um rolê pelo Guará pra 

curtir as aberrações que teimam em aparecer por aqui, 
sem que nenhum responsável apareça tentando pelo menos jus-
tificar, esse desmonte criminoso da nossa cidade.

Cheguei ao Porcão, o Caixa Preta já me esperava para botar 
o papo sobre o Guará em dia, o cabra estava puto da vida sobre 
o descaso com a população por parte do risonho secretário, as-
sessores, continuam se esquivando, não querem responder as 
indagações da população sobre aquela obra criminosa da QI-
23,talvez imaginem que a população esqueceu, mas os acidentes 
se sucedem.

Talvez esperem que com o frio, as festas juninas, o povo esque-
ça dessa pernada que querem dar no contribuinte, mais uma vez 
a mentira vai se sobrepor aos desejos da população.

Junho chegando, estamos no mês do quentão, fogueira, canji-
ca, forró...as famosas quadrilhas, onde o povo que acostumado a 
dançar, continua dançando mostrando os dentes como verdadei-
ras hienas alienadas.

No Planalto Central falar de quadrilha é cair na vala comum, 
pois por aí temos a Capital Mundial do Forró, aqui temos a Capital 
Mundial de Quadrilhas, esse título está difícil de ser tomado por 
qualquer região, até que o pessoal tem se esforçado, mas com o 
envio de muitos quadrilheiros para a região, talvez esse título seja 
realmente imbatível... são muito os especialistas...mas que bestei-
ra estou falando, essas são outras quadrilhas.

Temos de falar é da saudável quadrilha junina que agrada a 
todos, quando chega o São João a turma cai no forró e extravasa a 
alegria numa festa tradicionalmente nossa.

O Guará já começou animado, já deu a partida dos festejos com 
a animação, com os eventos pra lá de animados que será promovi-
do pelo pessoal que gosta e ama as festas juninas.

Pra não ficar atrás o Guará vai promover, dois fins de sema-
na com muita animação, para o pessoal que estava com saudades 
das animadas festas juninas.

Esperamos que apesar do frio, todos tirem os casacos do fundo 
do baú, se animem vindo arrastar os pés nesses salões, feito com 
amor pra receber a população e os amigos que aqui chegarem 
atrás de animação.

Esse é o nosso Guará!

Onda privatista
Esse pessoal que hoje se aboleta no GDF, anda agradecendo 

aos céus essa pandemia, estão aproveitando esse distanciamento 
social para ratearem o DF com os amigos e bajuladores de plan-
tão, com isso a onda privativista, pra não dizer entreguista, está 
nadando de braçada, aproveitando a porteira aberta para doar as 
empresas públicas, criar Regiões Administrativas para abrigar os 
cabos eleitorais e puxas sacos de plantão.

Tenham certeza que o contribuinte menos abastado terá cor-
tado dos seus direitos o pouco que lhe resta, a saúde está um caos, 
que apesar do amontoado de mentiras não conseguem esconder.

O DF pouco a pouco vai deixando de ser um lugar onde muitos 
sonhavam ter uma boa qualidade de vida, com as garantias fun-
damentais preservadas, mas até a saúde vive dias de turbulência, 
trocam de secretário quase todo dia, tentando esconder as lam-
banças praticadas na pasta.

Precisamos abrir o olho pois essa turma não está pra brin-
cadeira, todos os dias somos surpreendidos com as notícias, na 
maioria mentiras deslavadas, mas nada que realmente tenha va-
lor ou venha beneficiar a população do DF.

Na verdade é que esse governo até hoje não decolou e nem 
disse a que veio, a turma que gravita em volta desse incompetente 
governador, está preocupada é em manter a boquinha, pra isso 
já tem membro do governo pensando em se lançar candidato a 
algum cargo nas próximas eleições, enquanto isso o DF sangra.

Deus tenha piedade do DF!

Dani Ribeiro e 
coral de cegos na 
Casa da Cultura 
Projeto Brasilidade terá também 
apresentações de capoeira, jongo, samba 
de roda e chula neste domingo, 12 de junho 

O projeto Brasilidade leva à 
Casa de Cultura do Guará, 
neste domingo (12), uma 

série de atividades gratuitas. 
Proposta pela cantora brasi-
liense Dani Ribeiro, a iniciati-
va promete celebrar o Dia dos 
Namorados com resgate dos va-
lores e raízes culturais, das 14h 
às 18h.

O projeto Brasilidade é rea-
lizado com recursos do Fundo 
de Apoio à Cultura do Distrito 
Federal, da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do DF, e con-
ta com o apoio da Agenda Cultural 
Brasília. As atividades da tenda 
cultural itinerante já passaram 
por Águas Claras e Vicente Pires, 
na programação de aniversário 
das regiões administrativas, e por 
Taguatinga.

Ao longo da programação o 
público pode conferir a capoei-
ra regional do projeto Fio da 
Navalha, que atende gratuita-
mente crianças e adultos, apre-
sentação do Jongo do Cerrado, 
ritmo que tem suas origens na 
região africana do Congo-Angola. 
Na sequência, a festa é de samba 
com apresentações das variações 

do recôncavo baiano, com Cid 
Aroeira, e do samba chula, com o 
Samba do Formigueiro. As ativi-
dades serão seguidas por rodas 
de conversas. O evento é encer-
rado com apresentação do Coral 
Harmorial, composto por defi-
cientes visuais, e pelo show da 
cantora Dani Ribeiro. 

Cega de nascença, Dani já é um 
talento já reconhecido no meio 
do cenário do samba brasiliense. 
Ela se especializou em explorar 
as múltiplas expressões e lingua-
gens das tradições populares, 
musicalizando pontos, cantos, 
ladainhas e outras vertentes das 
matrizes africanas. Aprendeu vio-
lino e canto popular na escola de 
música de Brasília, onde também 
desenvolveu a técnica de musico-
grafia braille.

“Esse é um movimento cul-
tural idealizado para promover 
atividades que possam remeter 
ao público um contato com suas 
raízes culturais. Assim, criamos 
oportunidades para artistas e 
grupos tradicionais do DF, ao 
mesmo tempo que promovemos 
esse resgate cultural”, explica 
Dani Ribeiro.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/06/cantora-dani-ribeiro-e-coral-de-cegos-na-casa-da-cultura-do-guara-neste-domingo/
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Ele é, seguramente, o lí-
der comunitário mais 
atuante e considerado 

por muitos o guaraense que 
mais gosta da cidade. Pelo 
menos é o mais respeitado. 
Com efeito, depois da família, 
a vida de Joel Alves Rodrigues 
é se dedicar ao Guará, sempre 
vendo o lado bom da cidade e 
lutando por melhorias para a 
população.

Outra qualidade de Joel, 
que teve a oportunidade de 
administrar o Guará de 2006 
a 2009, é ser quase onipre-
sente, porque parece que 
consegue estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo. 
Seja fotografando jardins e 
árvores produzindo frutos, 
registrando flagrantes nas 
ruas, Joel está presente em 
todos os eventos na cidade, 
políticos ou não, porque con-
segue transitar em todos os 
meios ambientes sem tomar 
partido (literalmente). 

Essa unanimidade o leva a 
ser disputado por partidos e 
coligações em época de elei-
ções, por ser um potencial 
candidato a deputado distri-
tal porque, na avaliação do 
meio político, seria um dos 

nomes de maior aprovação 
do guaraense. Mas ele sem-
pre se esquiva dos convites 
ao alegar, modestamente, que 
pode ajudar mais a cidade fa-
zendo o que faz.

CHEGADA AO  
GUARÁ COM 15 ANOS

Aos 62 anos, Joel vive o 
Guará desde os 15 anos de 
idade, quando veio morar na 
QE 32 em 1973, quando o pai, 
motorista da Vasp e de táxi, 
foi contemplado com uma 
casa da SHIS, atual Codhab. 
Foi lá, na praça da quadra, que 
ele começou a mostrar seus 
traços de liderança e amor 
à cidade. Com um grupo de 
amigos e vizinhos, entre eles 
o ex-administrador regional 
e ex-deputado distrital Alírio, 
o delegado Cléber Monteiro e 
o professor de karatê Cícero 
Silva, o Siryh, Joel passou a 
promover eventos culturais 
e esportivos numa época em 
que não havia internet, nem 
TV a cabo e a cidade era só 
poeira na seca e lama nas 
águas, porque não havia as-
falto. “Tínhamos que ir a pé 
estudar no Guará I, porque 

nem linha regular de ônibus 
havia”, conta. “E mesmo as-
sim, éramos muito felizes”, 
completa. 

ENTRANHAS DO PODER
Concursado da CEB, ficou 

na empresa até se aposentar, 
mas passou um longo período 
emprestado ao cerimonial do 
Palácio do Buriti, onde abriu 
eventos e anunciou a presen-
ça dos governadores Aimé 
Lamaison, José Ornellas, José 
Aparecido, Joaquim Roriz e 
Cristovam Buarque. Dos bas-
tidores dessa passagem pelo 
Buriti, Joel colheu histórias e 
casos que vão ilustrar o livro 
“Submundo no Buriti”, que 
pretende lançar em breve. 
“São aventuras, rumores e 
amores proibidos no palácio, 
intrigas de família e luta pelo 
poder, que presenciei quando 
estive lá, mas sem citar no-
mes”, adianta. 

Em 2007, ele teve a opor-
tunidade administrar a cida-
de que tanto ama, convidado 
pelo recém eleito deputado 
distrital Alírio Neto, depois 
de ficar como chefe de gabi-
nete do administrador regio-

nal Deverson Lettieri duran-
te seis meses. Com a ida de 
Lettieri para uma diretoria 
do Detran-DF, Joel assumiu 
o cargo até 2009, durante o 
Governo Arruda. Como le-
gado, deixou a reforma e a 
transformação do auditório 
da Administração Regional 

do Guará em teatro com a 
construção de camarins, a 
construção de vários campos 
de grama sintética e reforma 
de praças e da pista de bici-
cross. “Conseguimos também 
a construção do batalhão 
do Corpo de Bombeiros do 
Guará, que substituiu ao an-
tigo, de pré-moldado, que era 
inóspito para os bombeiros 
que tinha que passar o dia ou 
a noite lá”. 

Colunista do Jornal do 
Guará há 12 anos, Joel divide 
seu tempo com a casa e as an-
danças pelas ruas da cidade, 
registrando detalhes e con-
versando com moradores. É o 
que gosta. 

Colunista do Jornal do 
Guará há 12 anos, Joel 
divide seu tempo com 
a casa e as andanças 
pelas ruas da cidade, 
registrando detalhes 
e conversando com 

moradores. É o que gosta. 

PERSONAGEM DA CIDADE

Assista a entrevista 
completa em:

https://youtu.be/
h24ZaBEPhfE

JOEL ALVES 
RODRIGUES
Ex-administrador regional do Guará

Amor que 
transborda 
pelo Guará

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/09/joel-alves-rodrigues-amor-que-transborda-pelo-guara/https://youtu.be/h24ZaBEPhfE
https://youtu.be/h24ZaBEPhfE
https://youtu.be/h24ZaBEPhfE
https://youtu.be/h24ZaBEPhfE


4 QUARTOS 
LANÇAMENTO

O Edifício Aptos Garden

Duas torres
Praça de lazer  
completa

142 a 190 m²
3 vagas 
de  garagem

4 Quartos Cob. Lineares

127 m²
2 a 3 Vagas  
de garagem

258 m²
3 vagas de 
garagem

C
J 

17
0

0

VISITE NOSSAS CENTRAIS DE VENDAS

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

NOROESTE 
(CLNW 2/3) 

GUARÁ II 
(QI 33 Lote 2) 

 3326.2222
www.paulooctav io .com.br

4º
 O

fíc
io

 R
2-

 M
.10

4.
18

8

R E S I D E N C I A L  M A E S T R O  C L Á U D I O  C O H E N  |  Guará 2 | QI 33

viver
viver

m
orar

morar
mo rar

m
orar

viver
viver
morarv

iv
er

vi
vMore no Guará

Viva num PaulOOctavio


