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100 ANOS DE SEU VILLELA 
Fundador do Centro Espírita André Luiz, Antonio 
Villela festeja um século de vida, com lucidez e 
vitalidade. Na página 9, detalhes da saga dele em 
Brasília e no Guará (Página 9).

LUCINEIDE 
DE JESUS
Campeã de 
musculação  
sem perder a 
leveza
Moradora do Guará se 
tornou atleta e  
ganhou massa muscular 
em apenas oito meses de 
treinamento 
             PÁGINA 13

Experiência Hackacity Guará Experiência Hackacity Guará 

Nova  Nova  
vida ao vida ao 
Parque Parque 
DenerDener
Evento que vai até domingo, 
no Polo de Moda, discute a 
cidade e cria experiências 
únicas em busca de tornar 
o Guará uma cidade mais 
inteligente.

               PÁGINAS 4 E 5

Folia do 
Divino de 
volta ao 
Guará

Três anos após a última visita, 
interrompidas por causa da 

pandemia, a tradição católica 
retorna à cidade na sua 25ª 

edição.
                           PÁGINA 11

https://jornaldoguara.com.br/
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 O Jornal do Guará é distribuído gratuitamente, desde 1983, em semáforos, bancas de jornais do Guará; 
em todos os estabelecimentos comerciais, clubes de serviço, associações, entidades; nas agências 
bancárias, na Administração Regional; nos consultórios médicos e odontológicos e portarias dos edifícios 
comerciais do Guará. E, ainda, através de mala direta a líderes comunitários, empresários, autoridades 
que moram no Guará ou que interessam à cidade; empresas do SIA, Sof Sul e ParkShopping; GDF, 
Câmara Legislativa, bancada do DF no Congresso Nacional e agências de publicidade.
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Incoerência
Até há pouco tempo, boa parte das lideranças do 

Guará defendia o apoio conjunto a candidatos da 
cidade. Mas foi só começar a campanha que algumas 

delas se bandearam para candidatos de fora. 
Nada contra as escolhas, apenas lembrando a 

incoerência.

Terreno do  
Centro Comunal I

Desfeito o mistério: o terreno cercado no Centro 
Comunal I, atrás da 4ª Delegacia de Polícia, vai abrigar 
uma loja da rede A Casa Brasileira, especializada em 
produtos de casa, conforme mostrou o Jornal do Guará 
na edição passada.

O mistério foi provocado pela falta de informação 
sobre a obra. O terreno foi cercado sem qualquer placa 
informando sobre o que seria no local, o que gerou 
muitas especulações. 

Será erguido um galpão, de um pavimento, para 
abrigar a loja, e ao lado será construída uma galeria 
com pequenas lojas terceirizadas.

Administração do Guará perde 
mais recursos

Com a aprovação da lei de redução de 17% da 
alíquota do ICMS no Congresso Nacional, o GDF teve 
que contingenciar R$ 500 milhões do seu orçamento 
deste ano. A tesourada atingiu quase todas as 
secretarias, com exceção das secretarias de Educação, 
Saúde e Segurança Pública. Todas as administrações 
regionais sofreram cortes em seus orçamento. 

Das administrações afetadas, as que mais perderam 
recursos foram a do Plano Piloto, com R$ 850 mil e... 

a do Guará, que perdeu R$ 750 mil. 

Alteração de  
endereço do Park Sul

A Administração Regional do Guará e a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) 
abriam consulta pública para a proposta de 
alteração de endereçamento do Setor de Garagens 
e Concessionárias de Veículos (SGCV), do Setor 
de Oficinas Sul (SOF Sul) e do Setor de Múltiplas 
Atividades Sul (SMAS), para Superquadra Park Sul, que 
fazem parte da Região Administrativa do Guará, até 14 
de julho.

A alteração atende à recomendação das empresas 
de correspondência, por causa da confusão 
dos endereços do setor, que antes era somente 
empresarial e está se transformando em residencial.  

As sugestões podem ser encaminhadas através 
do link disponível no site da Administração Regional 
do Guará  até o dia 30 de junho. Após essa data, e 
até 14 de julho, o formulário deve ser preenchido 
presencialmente, na sede da administração da 
Administração. 

A disputa ao Senado no Distrito 
Federal tem a deputada federal e ex-
-ministra, Flávia Arruda (PL-DF), li-
derando as intenções de voto. Flávia 
possui 35,6% dos votos, de acordo 
com o instituto Paraná Pesquisas, em 
relatório divulgado nesta segunda-
-feira (13).

Os entrevistados foram pergunta-
dos “se as eleições para Senador(a) 
do Distrito Federal fossem hoje e 
os(as) candidatos(as) fossem es-
ses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?”. 
Em segundo lugar, com uma dife-
rença de mais de 14 pontos percen-
tuais, aparece a ex-ministra Damares 
(Republicanos), que recentemente 
mudou o domicílio eleitoral para o 
DF. Ela possui 21,4% das intenções

Flávia Arruda possui uma van-
tagem ainda quando comparada 
aos demais pré-candidatos. Paula 
Belmonte (Cidadania) aparece 6,2% 
de intenção, seguida de Rosilene 

Corrêa (PT) com 3,3% e Paulo Roque 
com 2,2%.

A pesquisa foi realizada entre os 
dias 6 e 10 de junho e está registra-
da no Tribunal Superior Eleitoral (n. 
º DF-09171/2022) para o cargo de 
Governador e Senador.

Flávia Arruda lidera  
intenção de votos ao Senado

Zoológico abre inscrições 
para passeio noturno

O Zoo Noturno, um dos projetos de maior 
sucesso do Zoológico de Brasília, está de volta. 
Com um roteiro predeterminado - o participante 
conhece animais de hábitos noturnos por meio 
de uma abordagem didático-pedagógica, que 
inclui demonstrações de manejo dos animais e 
interação controlada com alguns deles.

As interações ocorrerão de acordo com os 
hábitos e o comportamento natural dos animais, 
de participarem ou não da visita.

Com limite de 40 vagas por dia e valor de 
R$ 30 por pessoa, o Zoo Noturno acontece às 
terças e quintas-feiras, salvo por motivo de força 
maior (como condições climáticas), que serão 
devidamente comunicados ao visitante pela 
Diretoria de Educação Ambiental do Zoológico 
de Brasília. Só serão permitidas as entradas de 
pessoas a partir dos 8 anos.

O agendamento deverá ser realizado pelo 
e-mail: atendimento@zoo.df.gov.br. Após a 
solicitação, a Diretoria de Educação Ambiental 
enviará um formulário obrigatório com as 
instruções da visita. A inscrição só é confirmada 
depois do reenvio do formulário devidamente 
preenchido, no mínimo, cinco dias antes do 
passeio.

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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Retirada de carcaças contra a dengue
Carros abandonados foram retirados do pátio de obras da Administração do Guará,  
para evitar acúmulo de água parada e proliferação do mosquito Aedes aegypti

Em mais uma operação para evi-
tar a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue no Guará, 

foram retiradas 21 carcaças de veículos 
que estavam no pátio da Administração 
Regional e levados para o 3º Distrito do 
Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), em Samambaia.

Algumas das carcaças estavam no lo-
cal há mais de dez anos e a retirada era 
uma demanda antiga, porque havia o 
risco dos restos de veículos acumularem 
água parada e virarem hospedeiras do 
mosquito Aedes aegypti. “Era uma de-
manda antiga e conseguimos mobilizar 
a mudança para promover a saúde dos 
próprios servidores da Administração e 
evitar que sejam contaminados”, expli-
ca a administradora do Guará, Luciane 
Quintana.

O diretor de Obras da Administração, 
Gabriel Ximenes, explica que o maior 
empecilho para cumprir o pedido de 
remoção das carcaças era a falta de lo-
cal para a realocação do que sobrou dos 
antigos carros. “Até então, não tínhamos 
nenhum órgão que pudesse receber es-
ses veículos, já que muitos foram apreen-

didos e estão em processos judiciais”.

ABRIGO PARA OUTROS ANIMAIS
Além do problema com mosquitos, 

de acordo com o coordenador do Polo 
Central do GDF Presente, Carlos Alberto 
dos Santos, as carcaças poderiam ser 
também abrigo de ratos, cobras e inse-
tos, como escorpiões e lacraias. “Esses 
bichos podem se esconder dentro dos 
carros e até no mato que cresce ao redor, 
sendo um risco aos servidores”.

As carcaças estavam distribuídas 
em quatro pontos do pátio: dois servem 
para estacionamento e outros dois para 
descarte de entulho que, posteriormen-
te, é levado para a Estrutural. Entre os 
modelos dos carros, havia caminhone-
tes, Kombis e Fuscas, a maioria sem os 
motores e outras partes da estrutura, 
como pneus e volantes. 

A remoção foi realizada por dois 
caminhões munck, conhecidos tam-
-bém como guindastes articula-
dos, cedidos pela Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF (Caesb) 
e Departamento Estadual de Trânsito 

do Distrito Federal (Detran-DF), um ca-
minhão com carroceria, oferecido pela 
Administração Regional do Cruzeiro, e 
uma pá mecânica, de posse do Guará.

Edivaldo Vieira, 46 anos, trabalha na 
administração guaraense desde 2017, 
como motorista da pá mecânica. Nesta 
semana, ele foi o responsável por abrir 
caminho entre as carcaças e a saída do 

pátio, já que havia tocos de madeira e 
outros obstáculos próximos aos veícu-
los, que poderiam atrapalhar a loco-
moção dos guindastes. “Outras vezes já 
trocamos os carros de lugar, para tirar 
o matagal e evitar o acúmulo de água, 
principalmente na época de chuva. A 
preocupação maior é sempre prevenir a 
dengue”, conta.
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Algumas carcaças estavam no local há décadas,  
completamente invadidas pela vegetação 

Uma notícia distribuída aos blogs de 
política do DF no final de semana passa-
do, sem origem conhecida, informava que 
a Administração Regional do Guará iria in-
gressar com representação junto à Justiça 
Eleitoral “contra a apropriação indébita, 
pelo PT, do cartaz alusivo a uma festa junina 
(Grande São João do Guará) que conta com o 
apoio do Governo do Distrito Federal.

Segundo a notícia, “a festa O Grande São 
João do Guará – O Cordel Encantado se reali-
za neste fim de semana e os petistas não per-
deram tempo: copiaram o cartaz do evento e 
colaram a logomarca do partido, espalhando 
nas redes sociais como se fosse a entidade 
promotora. Além do furto do cartaz, o PT 
acrescentou a mensagem: “nosso encontro 
desta 6ª é no São João. Vá de camiseta, más-
cara ou broche do Lula ou do PT”, configu-
rando crime eleitoral previsto na legislação 
em vigor”.

”Além da conotação criminosa do fato, a 
Administração do Guará fará também de-
núncia à Justiça Eleitoral do uso político-
-partidário da festa e uso indevido da logo-
marca do governo do Distrito Federal, um 
dos patrocinadores do evento. Além disso, 
constatado o aparelhamento partidário, a 
legislação prevê inclusive a interdição da 
festa”, completava a notícia, repetida por vá-
rios blogs.

Em nota, o organizador do Grande João 

do Guará, Miguel Edgar Alves, rebateu a no-
tícia espalhada. 

“Nossa festa não tem nenhuma relação 
político-partidária, nem cor. Ela tem cultura 
e geração de renda. O card que liga a festa ao 
partido político não partiu da organização. 

Nosso evento tem, sim, o apoio da 
Administração do Guará, mas não recebe-
mos nenhum tipo de recurso público, tam-
pouco do Governo do Distrito Federal, por 
isso é cobrado um valor na entrada da festa, 
que suporte minimamente os custos com 
estrutura, pessoal e demais gastos de um 
evento do nosso porte”.

Esse barulho todo foi por causa da frase 
“Nosso encontro dessa sexta-feira é no São 
João. Vá de camiseta, máscara ou broche do 
PT ou de Lula”, ao lado do cartaz da festa. 

Um simples de convite para um encontro 
numa determinada festa justifica esse tipo 
de patrulhamento ideológico? 

Vendo fantasmas Guará vai ganhar 
4 estações de 
musculação, skate e 
academia, públicos

O GDF anunciou a construção de 
86 equipamentos esportivos para uso 
gratuito pela população, para atender 
380 mil pessoas diretamente em 21 
regiões administrativas. Quatro serão 
instalados no Guará. 

As estações de exercícios possibi-
litam uma série de atividades e alon-
gamentos, enquanto os módulos de 
skate incluem pista fabricada em aço 
com rampa, espaço para alongamento 
e fortalecimento e outras estações de 
exercícios são dedicadas às pessoas 
com deficiência. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Desde segunda-feira, 
13 de junho, o Parque 
Dener, no Polo de 

Moda do Guará, transfor-
mou-se em um espaço de 
vivência, experimentação e 
diálogo, em busca de tornar 
o Guará uma cidade mais 
inteligente

Durante os três primei-
ros dias, alunos da rede 
pública foram levados até 
o parque pela Coordenação 
Regional de Ensino para co-
nhecer o espaço e transfor-
má-lo. Através das oficinas 
ministradas pelo Instituto 
Arapoti, o mesmo que gere 
a Horta Comunitária do 
Guará, as crianças instala-
ram comedouros de pássa-
ros feitos por elas mesmas, 
pintaram o mobiliário urba-
no com tinta de terra, cria-
ram vasinhos auto irrigáveis 
e brincaram muito no par-
que. Todas as noites, painéis 
sobre tecnologia, inovação e 
os conceitos de cidade inte-
ligente foram precedidos de 
apresentações de startups 
e encerrado com shows de 
músicos do Guará. 

A iniciativa continua no 

Parque Dener até domingo. 
- ao longo do feriado pro-
longado, feiras, foodtrucks, 
fliperama para a criança-
da, concurso e oficina de 
cosplay, rodas de conversa, 
mais apresentações musi-
cais e vivências no parque. 

O Hackacity Guará é 
uma iniciativa da comu-
nidade do Guará, reali-
zado pelo Conselho de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Sustentável e 
Estratégico do Distrito 
Federal (Codese), fomen-
to da Secretaria de Ciência 
Tecnologia e Inovação e 
viabilizado com emenda 
parlamentar do deputado 
Rodrigo Delmasso, morador 
do Guará. 

PROGRAMAÇÃO

Além dos painéis par-
ticipativos, várias ativida-
des relacionadas ao tema 
estão previstas, como a 
apresentação de startups, a 
InovaHouse 3d, a primeira 
startup Latino Americana 
a desenvolver uma impres-
sora 3D para a construção 

civil, a Arvorah, uma plata-
forma digital de assistência 
virtual com foco na promo-
ção da saúde e na integração 
do cuidado nos pacientes 
oncológicos, a Square City, 
que fomenta o ecossistema 
turístico e local, traduzin-
do a economia colaborati-
va e em acordo com o con-
ceito de cidade inteligente, 
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 tra-
zer amplitude de impactos 
para a cadeia da restauração 
ecológica. O Senai, Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial, colabora com o 
Hackacity demonstrando 
seus projetos de prototipa-
gem para a indústria 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 
comunidade de empreen-
dedores e entusiastas da 
Indústria de Jogos do DF. Os 
jogos dos associados esta-

Experiência Hackacity Guará Experiência Hackacity Guará 

Mutirão Cidade Inteligente  
ocupa o Parque Dener até domingo
Nos primeiros dia da jornada de uma semana em busca de hackear a cidade centenas de alunos 
passaram pelo parque Dener e debates importantes ocuparam o palco principal da iniciativa

Deputado Rodrigo Delmasso, é o autor da emenda que 
viabilizou o Hackacity Guará

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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EXPERIÊNCIA
Parque Dener, Polo de Moda do Guará

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 me-
lhorar 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 tecno-
logia pode alavancar o 
associativismo na econo-
mia do Guará

21H 
Apresentação da banda Lya 

18

rão expostos e disponíveis 
para serem testados pelo 
público nos dias do evento. 

Todas as árvores do 
parque Dener serão iden-
tificadas e marcadas por 
georreferenciamento du-
rante o evento pelo projeto 
Tempo de Plantar, uma for-
ma de garantir a preserva-
ção do que cresce ali e de 
conhecer melhor o parque. 

A Neoenergia estará 
presente com sua Agência 
Móvel e a Unidade Móvel 
Educativa. Um ambien-
te cheio de curiosidades 
e tecnologia, a Unidade 
Móvel Educativa é equi-
pada com geração foto-
voltaica, geração eólica e 
experimentos interativos, 
tudo isso com a finalidade 
de apresentar os conceitos 
de eficiência energética e 
preservação ambiental de 
uma forma dinâmica, prá-
tica e impactante para os 
visitantes. Na UME tam-
bém estará disponível a 
ação de troca de lâmpadas 
para a população de baixa 
renda. Neste caso, o clien-
te leva a conta de energia 
e lâmpadas ineficientes 
que são trocadas por até 5 
lâmpadas LED.

INCUBADORA  
DE GAMES E STARTUPS

O Hackacity Guará tam-
bém vai ampliar a atuação 
de sua incubadora de star-
tups e games. Este processo 
de incubação começou em 
2021 e recebeu o prêmio 
Cidade Empreendedora, 
do Sebrae-DF. Agora, este 
processo será ampliado 
tendo como premissa o de-

senvolvimento de tecnolo-
gias com foco em susten-
tabilidade, mas também 
oportunizando conheci-
mento para as startups e 
games que participaram 
dos editais de fomento 
no DF (StartBSB 2021 e 
Programa Centelha 2022 
que não foram beneficia-
das) de forma a se prepa-
rarem para o mercado e 
estarem melhor prepara-
das para os próximos edi-
tais de fomento no DF. 

O CODESE
Criado em março de 

2017, por iniciativa da 
sociedade civil organiza-
da, o Conselho de Desen-
volvimento Econômico  
(Codese-DF), organiza-
dor do Hackacity Guará,  
tem caráter propositivo e 
consultivo. Seu objetivo 
central é participar ativa-
mente do planejamento 
econômico sustentável de 
Brasília e Entorno, a curto, 
médio e longo prazo.

Organizado em 6 ei-
xos de desenvolvimento, 
formados por 17 câmaras 
técnicas setoriais – com-
postas por empresários, 
acadêmicos, técnicos, 
além de membros volun-
tários da comunidade –, 
o Codese-DF se dedica a 
debater questões sociais 
e urbanas, com o objetivo 
central de propor ações 
efetivas para garantir o de-
senvolvimento sustentável 
de toda a região geoeconô-
mica do Distrito Federal, 
proporcionando qualidade 
de vida e condições dignas 
aos seus cidadãos.

10H
 Roda de Conversa 
Mulheres no papel ativo de transformação com Ju Krause 

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

17H30  Apresentação de Luiza Maria

18H Apresentação exposição Metamundus

18H30 
PAINEL – Tecnologia  
e segurança pública

21H  
Apresentação de Kamala Kali

19

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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MARIANA VALENTIM -  Pré-candidata a deputada federal

Em defesa da  
mulher e LGBTQIA+
Arquiteta guaraense, que assumiu nova fase de vida, resolveu usar sua transformação em luta política

Após quatro anos de uma 
transformação profun-
da em sua vida pessoal 

com a transição de gênero, e 
profissional com a mudança 
da marca, a arquiteta guaraen-
se Mariana (Mari) Valentim, 
responsável por mais de 200 
obras na cidade e no DF, quer 
levar a bandeira de defesa 
das minorias, especialmente 
da mulher e da comunidade 
LGBTQA+ (Lésbicas, gays, bis-
sexuais e transgêneros) para a 
Câmara dos Deputados. É com 
essa pauta que ela está se lan-
çando pré-candidata a depu-
tada federal pelo Cidadania. O 
lançamento da pré-candidatu-
ra aconteceu nesta terça-feira, 
14 de junho, no espaço Vila 30 
Gourmet, na QE 30 do Guará II, 
coma presença do presidente 
nacional do Cidadania, ex-de-
putado federal Roberto Freite, 
do senador e pré-candidato a 
governador do DF, José Antonio 
Reguffe, da deputada federal e 
pré-candidata ao Senado, Paula 
Belmonte, e do deputado fe-
deral por Pernambuco, Daniel 
Coelho. 

Em sua apresentação, Mari, 
como prefere ser conhecida 
depois da mudança de nome 
na transição de gênero, garan-
tiu que sua candidatura não é 
apenas para marcar presença, 
“mas para lutar com todas as 
forças por uma das oito va-
gas de deputado federal por 
Brasília, porque o movimento 
que represento carece de re-
presentantes no parlamento”. A 
arquiteta guaraense disse que 
sua candidatura tem também 
o “objetivo de incentivar outras 
pessoas a darem seu grito de 
liberdade e assumir sua verda-
deira sexualidade, como eu fiz 
tardiamente aos 40 anos”. 

A deputada federal e pré-
-candidata a senadora Paula 
Belmonte elogiou a coragem 
de Mari Valentim, “não apenas 
por se expor em defesa de uma 

bandeira da minoria, mas tam-
bém por sua defesa em favor 
do fortalecimento da econo-
mia e a geração de emprego”. 
O senador Reguffe, pré-candi-
dato a governador pelo União 
Brasil, um dos partidos que 
compõem a federação com o 
Cidadania, lembrou da amiza-
de antiga com Mari Valentim e 
garantiu que a candidata será 
uma das principais apostas 
da frente que pretende refor-
çar a bancada da federação no 
Congresso e chegar ao Palácio 
do Buriti. A garantia de Reguffe 
foi reforçada pelo presidente 
nacional do Cidadania (antigo 
PPS), Roberto Freire, e pelo de-
putado federal Daniel Coelho 
(Cidadania – PE). 

UMA TRANSFORMAÇÃO  
DE OITO ANOS 

A arquiteta, criadora da 
mais conhecida empresa de 
arquitetura do Guará, a Mark 
Projetos, responsável por inú-
meras obras na cidade, especia-
lista na transformação de lotes 
antes residenciais em prédios 
comerciais, iniciou uma nova 
fase em sua vida pessoal há 

oito anos – está hoje com 48 
-, quando resolveu assumir, 
segundo ela, sua verdadeira 
sexualidade. Depois de amadu-
recida essa transição pessoal, 
começou a mudança profissio-
nal, com a alteração do nome da 
empresa para “Mari Valentim 
Arquitetura”.

 “Essa mudança já vem acon-
tecendo há alguns anos, mas 
recentemente decidi deixar 
isso bem público. As pessoas às 
vezes acham que a transgene-
ridade é algo que aconteceu de 
repente, caiu uma bigorna na 
minha cabeça e a partir de ama-
nhã eu me identifico com outro 
gênero. Não. É uma coisa que 
vivencio desde pequena, mas, 
por conta do preconceito e ou-
tras coisas da sociedade, decidi-
mos se vamos ou não viver. Eu 
decidi tardiamente na minha 
vida, mas chegou um momento 
que percebi que ou passaria o 
restante da vida vivendo de for-
ma plena a minha verdade, ou 
ficarem ficar refém”, conta a ar-
quiteta, de uma tradicional fa-
mília guaraense ligada ao ramo 
imobiliário e construção civil. 

“Eu já tinha construído uma 
carreira, tinha a questão das 
amizades, da família, e sabia 

que havia o risco de perder isso 
tudo (ao decidir pela transição 
de gênero)”. Segundo ela, che-
gou o momento que a opinião 
das pessoas não importava 
tanto quando a felicidade. “É 
preciso pacificar e enfrentar os 
desafios internamente e depois 
enfrentar o mundo, principal-
mente no processo longo, como 
o que eu vivi”.

Porém, a arquiteta garan-
te que o trabalho foi um dos 
aspectos mais tranquilos da 
transição, o que a surpreendeu 
positivamente. “Meus clientes, 
em sua maioria, reagiram posi-
tivamente à esta nova fase. Mas, 
o que assumi foi um aspecto 

externo, por dentro continuo a 
mesma pessoa, meu trabalho 
continua o mesmo”.

ATIVISMO
Ativista transexual, Mari 

Valentim ocupa o cargo de vi-
ce-diretora executiva do Lola 
(Ladies of Liberty Association) 
Brasil e de conselheira do 
Movimento Livres. Ela susten-
ta ideias que costumam gerar 
discussão, como o conceito 
do “feminismo liberal”, sendo 
transexual e liberal nas pautas 
econômicas. Para ela, essa de-
finição de liberal a acompanha 
desde que começou a viver a 
nova identidade de gênero, há 
oito anos, quando iniciou o pro-
cesso de transição. “Mas eu já 
sabia, desde pequena, que era 
uma mulher transexual”, relata.

De acordo com a arquiteta, 
sua trajetória permitiu que en-
tendesse e defendesse a liber-
dade “antes de saber o conceito 
formal disso”. Isso possibilitou 
que Valentim se tornasse uma 
das poucas mulheres transe-
xuais presentes nos movimen-
tos liberais (do ponto de vista 
econômico), pauta geralmente 
ligada à direita. O Lola Brasil e 
o Movimento Livres possibili-
taram Mariana a ter um espaço 
de protagonista como ativista. 
“Isso é uma coisa que me or-
gulha, me deixa muito feliz”, 
revela. 

A principal bandeira da candidata é a defesa das minorias

O anúncio da pré-candidatura foi prestigiado pela deputada federal Paula Belmonte, senador 
Reguffe, deputado federal Daniel Coelho, e presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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PERSONAGEM DA CIDADE

Assista a entrevista 
completa em:

https://www.youtube.com/
watch?v=rYb5R2uMNYM

Ele acaba de completar 
100 anos de idade, lú-
cido e saudável – até a 

Covid passou por ele apenas 
com sintomas leves. Antonio 
Villela é um dos ícones da 
história do Guará pelo le-
gado que tem deixado nas 
obras sociais desenvolvidas 
pelo Centro Espírita André 
Luiz, fundado por ele em 
1960  (no Guará em 1973). 

A história de seu Vilela 
com Brasília e com o Guará 
começou em 1959. Servidor 
do antigo Tribunal Federal 
de Recursos (TFR), já ex-
tinto, seu Vilela integrou a 

comissão que veio a Brasília 
iniciar a implantação dos 
serviços judiciários da nova 
capital. Um ano depois, foi 
convocado pelo próprio TFR 
para vir trabalhar definiti-
vamente em Brasília, para 
onde veio com toda a família. 
Depois de morar na SQS 409 
e na SQS 715, ele mudou-se 
para o Cruzeiro, onde havia 
comprado uma casa. 

Ainda em 1960, com mais 
três amigos que militavam no 
movimento espírita, funda-
ram o Centro Espírita André 
Luiz, num terreno que per-
tencia ao Jardim Zoológico 

na Candangolândia. Mas, 
em 1972, a instituição foi 
“despejada” do terreno e, 
para não interromper as 
atividades da instituição 
que criara, seu Vilela ad-
quiriu um terreno na QI 16 
do Guará I da Novacap (na 
época, os terrenos públi-
cos pertenciam à Novacap), 
através da amizade com o 
presidente da empresa, por 
um preço quase simbólico. 
Aproveitou e comprou uma 
casa para morar na QE 24, 
ao lado da primeira sede 
da Administração Regional, 
onde ficou até adquirir uma 
maior na QE 28 do Guará II.

LUTA E SOLIDARIEDADE
Sem dinheiro para a 

construção do templo, a ins-
tituição teve que recorrer a 
doações e promover campa-
nhas e eventos para arreca-
dar os recursos necessários. 
“À medida em que a constru-
ção evoluía, iam surgindo 
mais voluntários e recebía-
mos mais doações. Era um 
período de muita solidarie-
dade”, relembra seu Vilela. 
Com esse esforço, o comple-
xo do André Luiz ficou pron-
to quatro anos depois.

Hoje, o André Luiz é a 
instituição social mais im-
portante do Guará. Além 
do conforto espiritual que 
oferece a centenas de se-
guidores, o centro promove 
a campanha Auta de Sousa, 
de arrecadação de alimen-
tos para o fornecimento de 
cestas básicas a cerca de 80 
famílias fixas por mês, aten-
dimento odontológico de 7 a 
10 pessoas por dia em seus 
três gabinetes dentários e 
distribui roupas e agasalhos 
confeccionados por cerca de 

40 voluntárias, chamadas de 
“bandeirantes”, em suas 28 
máquinas de costura.

Lúcido e saudável, 
Antonio Villela comemo-
rou seus 100 anos no dia 
10 de junho com uma gran-
de festa em um salão de 
eventos, quando dançou e 
mostrou muita vitalidade. 
Perguntado sobre o segredo 
da longevidade, ele respon-
de que é o retorno da solida-
riedade que pratica.  

OS 100 ANOS  
DE SEU VILLELA
Fundador do Centro Espírita André Luiz

AMAEDF
EDITAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Convocamos todos os interessados a se reunirem 

em Assembléia Geral de extraordinária da Associação dos 
Motofretistas Autônomos e Entregadores de Aplicativos do DF 
e Entorno, que se realizará no dia 23 de junho de 2022, na QNA 
13 CASA 20, Taguatinga, Brasília/DF, cep 72.110-130 a assembléia 
será instalada, em primeira convocação às 15:00 hrs e em se-
gunda e última convocação às 15:30 hrs.

2. Ordem do Dia:
a. Deliberação para anulação dos atos da assembleia geral 

extraordinária realizada em 07/04/2022;
b. Alteração do estatuto social;
c. Apresentação das renuncias dos diretores e eleição de no-

vos membros da diretoria,
d. Aprovação do valor da mensalidade,
e. Assuntos gerais

Brasília/DF, 08 de junho de 2022

Alessandro da Conceição Calado Presidente

Viúvo dos dois primeiros casamentos, ele vive há 27 anos 
com sua terceira esposa, Edilene, também sua secretária e 

guia de todos os seus passos.  

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


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. 
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Folia do Divino de volta ao Guará

Após o hiato de dois anos, por causa da 
pandemia do coronavírus, tradição está 
de volta à cidade, na sua 25ª versão

Interrompida em 2020 e 
2021 por causa da pande-
mia da Covid-19, a visita 

da Folia do Divino ao Guará, 
uma tradição que se repetiu 
durante 24 anos seguidos, 
está de volta neste final de 
semana, de 17 a 19 de junho.  
A festa começa nesta sexta-
-feira, 17 de junho, com uma 
missa às 7h, na paróquia 
Divino Espírito Santo e se-
gue uma programação às ca-
sas de romeiros até o almo-
ço de confraternização no 
domingo, 19 de junho, após 
a missa na Paróquia Divino 
Espírito Santo (EQ 32/34). 

Este ano a visita será de 
apenas três dias, dois a me-
nos do que nos anos ante-
riores ainda por conta dos 
resquícios da pandemia e 
do aumento de casos de 
contaminação. Nas visitas 
anteriores, cerca de 60 fo-
liões da cidade goiana de 
Jesúpolis são recepciona-

dos por famílias anfitriãs, 
revivendo a tradição da fo-
lia, através de cânticos, dan-
ça, oração e muita comida. 
A família anfitriã oferece o 
lanche ao grupo e aos con-
vidados, como é a tradição 
desde o início da manifesta-
ção, trazida de Portugal pe-
los jesuítas portugueses no 
Século XVI. 

Em cada casa, os foliões 
cantam as músicas que anun-
ciam a presença do Espírito 
Santo - são as mesmas letras 
e melodias mantidas ao lon-
go dos anos - e são cantadas 
também pelo público. São 
apresentadas as cantorias, 
rezas e a famosa dança da ca-
tira que é palmeada e sapa-
teada, acompanhada sempre 
por dupla de violeiros que 
alterna as modas com a atua-
ção dos catireiros. 

A preparação para rece-
ber a Folia no Guará come-
ça três meses antes e en-

volve cerca de 150 pessoas 
- a preparação dos locais, a 
logística e a preparação da 
alimentação para o grupo e 
os convidados. 

DESDE 1995 NO GUARÁ
A tradição da Folia do 

Divino foi trazida para o 
Guará pelo casal Waltinho 
e Nívea Bessa em 1995, da 
sua cidade natal Jesúpolis 
(Goiás) e nunca mais dei-
xou de visitar a cidade. Por 
ser uma data simbólica, to-

dos os anos é escolhida uma 
família como anfitriã prin-
cipal, chamada de “festeira”. 
Este ano, o casal festeiro é 
Luciano Lima, radialista e 
jornalista, e Mônica Pena. 

A Folia do Divino é uma 
das festas mais recorren-
tes em todos os calendá-
rios turísticos e acontece 
com maior relevância no 
Centro-Oeste brasileiro, 
trazidos para o Brasil no sé-
culo XVI pelos portugueses, 
no período colonial na figu-
ra dos missionários jesuítas 

e dos primeiros colonos, 
sendo comemorada com 
muita fé e devoção. A Folia 
do Divino anuncia a pre-
sença do Espírito Santo. As 
romarias conduzem a ban-
deira. O giro da folia repre-
senta as andanças de Jesus 
Cristo e seus 12 apóstolos 
durante 40 dias, levando 
a sua luz e sua mensagem, 
convidando a todos para a 
festa da hóstia consagrada. 
A Folia tem início no dia de 
Pentecostes, 50 dias depois 
da Páscoa.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
http://chaledatraira.com.br/
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Com apenas 17 anos, o guaraense 
Jean Machado é o novo campeão 
mundial de jiu-jitsu, título con-

quistado em Los Angeles, no dia 4 de ju-
nho, durante o Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu, em Los Angels (EUA). O título 
teve mais significado porque Jean teve 
que lutar com o joelho fraturado duran-
te os treinos antes da competição final. 

De retorno ao Guará e quase re-
cuperado da contusão, ele se prepa-
ra para o Campeonato Brasileiro sem 
Kimono, em agosto, no Rio de Janeiro, 
e o Campeonato Mundial sem Kimono, 
em dezembro, na Califória (EUA).  A 
luta dele e da família agora é a busca 
por patrocínio para custear as viagens 
e os custos das competições.

Jean é praticante de artes marciais 

desde os quatro anos de idade – fez 
judô por sete anos, mas há dez anos se 
dedica ao jiu-jitsu, modalidade que par-
ticipou de diversas competições nacio-
nais e internacionais. 

Por causa do título, Jean recebeu 
convites para treinar em São Paulo e 
até na Europa, mas preferiria continuar 
em Brasília, o que é difícil, segundo ele. 
“Infelizmente, além das dificuldades de 
conseguir patrocínio, falta estrutura e 
as competições tem pouca visibilidade”, 
avalia. 

FAMÍLIA TODA ENVOLVIDA
A arte marcial na vida do Jean vem 

de berço - o pai, Robson, é faixa preta 
de karatê e de jiu-jitsu há 23 anos, com 

três graus na faixa preta e é o treinador 
dos próprios filhos. A família é toda en-
volvida com o jiu-jitsu. A irmã Kaline, 
com dez anos já segue os passos do 
irmão, e tem participado de competi-
ções com alto grau de aproveitamento. 
A mãe, Karine, é a maior incentivadora 
dos filhos e atua como colaboradora 
em projetos sociais que resgatam vidas 

e contribuem na educação de crianças, 
jovens e adultos, através da prática do 
jiu-jitsu e atividades socioeducativas 
desenvolvidas com os atletas, seus fa-
miliares e a comunidade. 

A família desenvolvia o projeto so-
cial Homens de Pedra, com aulas de 
jiu-jitsu na garagem de casa no Setor 
Bernardo Sayão, Guará II, mas, durante 
a pandemia teve que suspender as ativi-
dades. Treinados pelo pai, Robson, cer-
ca de 20 adolescentes, colegas de Jean, 
recebiam aulas da modalidade na gara-
gem da casa da família, gratuitamente. 

Karine e Robson pretendem reto-
mar o projeto, mas, por causa das nor-
mas do condomínio que não permitem 
esse tipo de atividade, estão procuran-
do um local na cidade mais adequa-
do. “Precisamos de um espaço mais 
amplo, até para ampliar o projeto”, diz 
Karine. Enquanto isso, a família conti-
nua colaborando com o projeto Feras 
do Cerrado, em São Paulo, e com ou-
tro projeto social na igreja evangélica 
Carisma, na QE 40. 

Guaraense é campeão 
mundial de jiu-jitsu
O título foi conquistado em Los Angeles. Família é toda envolvida com a modalidade

Karine, a mãe, recebendo o 
certificado de 1° Lugar no Ranking da 
FBJJD  (Federação Brasiliense de Jui-
jitsu Desportivo ), de 2020 e 2021

Projeto 
Social RS 
Team da 
Equipe 
Homem 
de Pedra, 
antes da 
pandemia

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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LUCINEIDE DE JESUS
Campeã de musculação  
sem perder a leveza
Moradora do Guará se tornou atleta e  
ganhou massa muscular em apenas oito meses de treinamento 

Quando se fala em competição 
de fisiculturismo, a primeira 
imagem que nos vem à mente 

é de competidores musculosos, al-
guns até demais. Mas nem sempre é 
assim. Algumas categorias da moda-
lidade esportiva nem exigem tanto, 
como é o caso da campeã da categoria 
“Biquini” do Campeonato Brasiliense 
de Fisiculturismo, Lucineide Nasci-
mento de Jesus, 38 anos, moradora do 
Guará. Quem vê seu corpo longilíneo, 
bem definido, sequer imagina que ali 
está uma campeã de um esporte que 
valoriza a quantidade de músculos 
aparentes.

Luh, como é conhecida, 38 anos, 
pratica e compete fisiculturismo por 
um acaso. Ou quase. Antes, ela se de-
dicava à dança, como praticante e pro-
fessora. O interesse começou quando 
ela dava consultoria a competidoras de 
fisiculturismo, ensinando poses, como 

andar de salto alto e outros movimen-
tos para dar mais leveza às praticantes 
de um esporte meio bruto. “É não dei-
xar que o aumento dos músculos tire a 
beleza feminina”, resume.

Dessa preparação e por causa da 
interrupção das atividades esportivas 
provocadas pela pandemia do corona-
vírus, Luh Nascimento resolveu que 
ela mesmo poderia ser uma atleta de 
fisiculturismo, mesmo sendo magra e 
com o corpo fora dos padrões do es-
porte. Como frequentava a Academia 
Corpo Arte, na QE 26, há quase três 
anos, onde treinava dança com seu 
parceiro de apresentação, foi incenti-
vada pela treinadora e professora de 
Educação Física, Gabriela Dantas, fi-
lha dos donos da academia, Oswaldo 
Navarro e Renata Elias, a praticar o 
fisiculturismo. E deu certo. Em apenas 
oito meses, ela dobrou o seu índice 
muscular - “sem qualquer anabolizan-

te”, faz questão de dizer -, suficiente 
para chegar aos níveis exigidos nas 
competições, das categorias mais 
leves.

ELOGIOS À TREINADORA
Esse ganho meteórico de muscula-

tura nos lugares certos em apenas oito 
meses ela credita à treinadora Gabi. 
“Ela é fantástica. Sabe tudo de prepa-
ração física e conhece como poucos 
as necessidades musculares do corpo 
humano”, elogia. “Ela é que é deter-
minada. Apenas dei orientações e de-
terminei uma rotina de treinamentos. 
Ninguém consegue bons resultados se 
não tiver determinação e vontade de 
melhorar seu corpo e ganhar qualida-
de de vida”, devolve a treinadora. 

Com o título, Luh está classifica-
da para o Campeonato Brasileiro de 
Fisiculturismo, que será realizado em 
Vitória (ES), de 28 a 31 de julho. 

www.thaisimobiliaria.com.br

1978
DESDE

3031-2200

Luh e sua treinadora  
Gabi Dantas com os troféus

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/16/lucineide-de-jesus-campea-de-musculacao-sem-perder-a-leveza/
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   Uma festa inesquecível

 O 5º São João do Guará é uma das grandes festas 
juninas do DF que se comemora na semana do dia 
de São João há vários anos. Além disso é uma festa 
da família guaraense, pois os menores de 12 anos e 
maiores de 60 não pagam o ingresso para entrar na 
festa, isto facilita a vida dos pais e reduz os gastos 
para participar da festa.  Esta festa vem crescendo 
em qualidade e credibilidade. Este ano a festa traz 
atrações diferenciadas e novidades no cenário.  A 
expectativa é grande. A festa é dia 23,24,25 e 26 de 
junho.

O Guará se recente  
da falta de investimentos

Apesar de ter proporcionado grandes quantidades 
de recursos para o Governo através de vendas de 
lotes na região ainda não teve o retorno proporcional 
devido na infraestrutura, por exemplo. Enquanto 
que outras cidades recebem generosas verbas, como 
é o caso do Núcleo Bandeirante com a reforma do 
ginásio coberto e Taguatinga através do Taguapark. 
As verbas que chegaram aqui, salvo poucas exceções, 
foram recursos de compensação como foi o caso 
do cercamento do parque, da construção de praças 
no Polo de Moda e a obra de redução das vias de 
transito no centro da cidade. Os engarrafamentos 
aumentam a cada dia, os PECs não têm manutenção, 
assim como o Cave. O que os guaraenses querem 
não é nenhum privilégio, mas que sejam tradados 
da mesma forma que estão sendo tratadas outras 
cidades. 

Fiscalização
Sem querer encontrei com meu amigo Caixa Preta, fiquei 

surpreso com a tristeza e a preocupação que o cabra estampava na 
cara, não dava nem pra disfarçar.

O jeito foi ir direto ao Porcão onde o Galak com sua delicadeza de lorde, 
com coices distribuídos a granel nos recebe.

Sentamos na nossa mesa favorita, onde apesar do frio, dava pra encarar 
uma gelada, pra botar o papo em dia, pois as coisas estavam acontecendo 
no Guará, os assuntos como sempre nada animadores.

Os puxadinhos não são os únicos problemas a incomodar  o Guará, isso é 
assunto recorrente entre a população. Os quiosques estão espalhados pelas 
ruas da cidade ocupam calçadas, estacionamentos, atrapalham a passagem 
de pedestres e a visão de motoristas.

Nem mesmo a legislação vigente consegue impedir o funcionamento 
dessas aberrações  fora das regras de ocupação, não existe fiscalização.

Alguns proprietários, por exemplo, aproveitam da falta de fiscalização e 
a inércia dos gestores,  para invadir área pública na maior cara de pau, usam 
e abusam da falta de um controle maior das autoridades, aproveitam essa 
brecha ou omissão para ocuparem irregularmente todos os espaços.

Espaços esses que ocupam na maior cara de pau, pois tem certeza da 
impunidade, o contribuinte que se lasque, enquanto ocupam espaços  
maiores do que o permitido, sem qualquer tipo de controle do Estado.

O DF-Legal faz de conta que se preocupa, dizem que recebem denúncias 
aos montes então fazem um levantamento para saber quais têm autorização 
para funcionar, quantos estão dentro do padrão e quais devem ser retirados.

Isso numa velocidade de uma tartaruga com artrose, o contribuinte é 
que tem de bancar o dedo-duro e mostrar a eles os absurdos que acontecem 
com uma frequência assustadora.

Está passando da hora desse pessoal começar a mostrar serviço, 
dando um recado duro nessa turma que gosta de fazer suas reformas em 
comércios nos finais de semana, onde botam as manguinhas de fora e os 
mal feitos acontecem.

Acorda Guará!

Bem devagar
Parece que a reforma de uma quadra de esportes, ali na orla em frente 

a QE 15 escolhida para ser reformada pra ser entregue com pompas e 
circunstâncias aos moradores, continua em compasso de devagar quase 
parando.

Iniciada no final de Abril, a coisa parece que não sai do lugar, com toda 
certeza chegaremos ao Natal e Papai Noel não poderá usar a quadra para 
fazer a aterrizagem do trenó ali, vai ter que procurar outro lugar.

A animação da turma que lá está na reforma é grande, mas o trabalho 
não avança, já está virando ponto de visitação de muitos da população, 
admirados com a lentidão dos trabalhos.

Alguns gaiatos dizem que estão esperando a NASA mandar um 
projeto revolucionário que querem implantar, onde nada se faz mas tudo 
se transforma, desde que seja usado o dinheiro dos trouxas, digo, dos 
contribuintes.

Tenho certeza se chegarem a terminar essa grande obra, o Guará vai 
parar para assistir mais um evento dedicado ao nada, afinal as eleições se 
aproximam, precisam de plateia para disseminar as mentiras já manjadas 
para conseguirem permanecer nas boquinhas.

O Caixa Preta disse que resolveu assistir as aulas de qualificação, que 
estão sendo ministradas , uma coisa de primeiro mundo.

Reúnem-se em volta do feitor, uma reunião animada, enquanto bebem 
um suquinho, alguns pegam as ferramentas, pás, carrinhos de mão, rastelos 
enquanto uma equipe especializada cuida das roçadeiras, espalham-se, 
sempre capitaneados por um feitor, fazem de conta que o show vai começar.

Mas nada acontece, voltam se reunir em animados bate papos a espera 
da condução que os levará de volta, depois dessa estafante jornada de 
aprendizado e qualificação, dá gosto ver o interesse pelo estudo altamente 
qualificado.

Assim é o Guará atualmente, abandonado, mas altamente qualificado, 
do jeito que vai logo teremos um monte de remendos, mas com uma 
maquiagem de fazer inveja a muita quenga.

Aguenta Guará!

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Em 23 de junho começa 
o São João do Guará. 
Essa quinta edição pro-

mete ser a mais animada de 
todas. Um parque de diver-
sões está sendo montado 
dentro do local do evento, 
na EQ 19/34, do Guará II, ao 
lado do Edifício Consei.

“Pensamos em entreteni-
mento para todas as idades 
e todos os gostos. Teremos 
vários brinquedos, tanto mo-
dernos como tradicionais, 
e voltado para públicos de 
qualquer idade”, conta a or-
ganizadora da festa, Tâmara 
Mansur, que espera receber 
cerca de 10 mil pessoas por 
dia, até 26 junho.

Na programação musical, 
o tradicional Trio Siridó, que 
completa 50 anos de existên-
cia neste mês abre o evento 
já no primeiro dia de cele-
bração. Estão confirmados 
ainda Leon Correia, Farinha 
com Rapadura, Banda 
Bonsai, Alan Morais, Menino 
Ricco e Trio Sanfona Nova, 
entre outros.

Tâmara fala que o público 

está ansioso para a volta da 
festa. “Antes da pandemia, 
o evento já era um sucesso. 
Agora, com público doido 
para matar a saudade, que-
remos preparar um dos me-
lhores São João, se não, o me-
lhor até hoje” afirma.

Para garantir a segurança 
e a higiene no combate à co-
vid-19, a organização vai ins-
talar pontos com álcool em 
gel, além disso, recomenda o 
uso da máscara facial, apesar 
de não ser item obrigatório.

O 5ª São João do Guará 
ainda tem cunho solidário. 
Nos dias de evento, quem 
doar um quilo de alimento 
não perecível vai concor-
rer a prêmios. E, quanto 
mais doar, mais chances de 
ganhar.

“Se tem festa junina, tem 
solidariedade. Nossa ideia 
é sensibilizar as pessoas a 
fazerem o bem a quem mais 
precisa”, destaca a fundado-
ra do Instituto Reciclando o 
Futuro, instituição que vai 
cuidar da distribuição dos 
alimentos arrecadados.

Começa a contagem regressiva para um fim de semana  
com parque de diversões, muita música boa, quadrilhas e comida típica

 Vem aí o 5º São João do Guará

5O 
SÃO JOÃO DO GUARÁ

23 a 26 de junho – 17h

EQ 19/34  
(em frente ao Edifício Consei)

R$ 15 (crianças até 12 anos, pessoas 
a partir dos 60 anos e pessoas com 
deficiência têm gratuidade)

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/15/com-parque-de-diversoes-muita-musica-boa-quadrilhas-e-comida-tipica-comeca-a-contagem-regressiva-para-o-5o-sao-joao-do-guara/


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
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VISITE NOSSAS CENTRAIS DE VENDAS

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

NOROESTE 
(CLNW 2/3) 

GUARÁ II 
(QI 33 Lote 2) 
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www.paulooctav io .com.br
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