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Entulho 
recolhido 
com mais 
agilidade
A partir de agora, os moradores da cidade passam a 
contar com um novo serviço de recolhimento de en-
tulho, móveis velhos e restos de materiais de cons-

trução. E, o mais importante, sem o uso de animais 
para tração de carroças. O papa-entulho inaugurado  
ao lado do orla do Guará II, entre as QEs 36 e 42, re-

cebe material inservível, recolhido por cinco tuk tuks 
elétricos, que substituem as carroças. Projeto piloto 
poderá ser estendido a todo o DF (Páginas 4 e 5).                                

Novo gás para as startups do Guará
Incubadora Hackacity Guará capacita startups e games para que a 
cidade se consolide como novo polo de inovação e tecnologia PÁGINA 7

Junpag 
está de 

volta
Criada há mais de 20 

anos, a Junta de  Prefeituras e 
Associações do Guará chegou 
a congregar mais de 20 asso-
ciações e prefeituras comuni-
tárias, mas acabou paralisan-
do suas atividades por falta 
de interesse e da renovação 
das lideranças comunitárias.  
Mas ela está de volta, prome-

tendo reunir e incentivar a 
criação de novas representa-

ções de quadras

PÁGINA 9

Arte de Otoniel Fernandes 
na Casa da Cultura

JOSÉ GURGEL

Até o dia 2 de setembro a Exposição Brasília, um ateliê ao ar livre, 
está em exibição, com entrada franca (Página 13). 

Polêmico, irreverente, franco e apaixonado 
pelo Guará, ele é o Personagem da Cidade 
da semana.

PÁGINA 11

https://jornaldoguara.com.br/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/incubadora-hackacity-guara-impulsiona-a-inovacao/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/jose-gurgel-o-maior-amigo-do-caixa-preta-2/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/brasilia-nas-paredes-da-casa-da-cultura/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/reativada-junta-de-prefeituras-e-associacoes/
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Administração  
tem novo chefe  
de Gabinete

Túlio Salasar Borges de Almeida, 
47 anos, é o novo chefe de Gabinete da 

Administração Regional do Guará após 
a saída de Vanessa Gama, que está indo 
para o Instituto de Gestão Estratégica 
da Saúde (IGES-DF).

Túlio foi subsecretário da Secretaria 
de Relações Institucionais do GDF.

Também evangélico, mas não ligado 
à Sara Nossa Terra, ele foi indicado pelo 
ex-deputado federal e ex-secretário de 
Relações Internacionais, Vitor Paulo, ao 
deputado distrital Rodrigo Delmasso, 
padrinho político da Administração 
Regional do Guará.

Carcaças removidas – 
saúde pública agradece

Onze carcaças de veículos abandonados 
foram retiradas do pátio de obras da 
Administração Regional do Guará nesta 
semana.  Mais do que uma ação de limpeza, 
a remoção das sucatas foi um ato de saúde 
pública, porque poderiam se transformar em 
foco de dengue. 

Algumas das sucatas estavam no local há 
cerca de dez anos e colocavam em risco a 
segurança e a saúde dos trabalhadores por 
acumular água parada, servindo de criadouro 
para o mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, e abrigar animais peçonhentos, 
principalmente escorpiões.

Carcaças antigas
Em uma ação integrada de órgãos e 

programas do Governo do Distrito Federal 
(GDF), como Terracap, Detran-DF e a 
própria Administração, as carcaças foram 
içadas e transportadas para o 3º Distrito 
do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-DF), em Samambaia, indicado para esta 
finalidade.

Em junho, outros 16 veículos já haviam 
sido recolhidos, na mesma situação. Eles 
estavam no pátio depois de serem retirados de 
áreas públicas em operações anteriores. 

Mais linhas do 
Guará para o 
Cruzeiro

O percurso entre as cidades 
de Guará e Cruzeiro ganharam 
uma nova linha de transporte 
coletivo, com a ampliação da 
linha 157.1 nos finais de semana.  
Os ônibus farão trajeto circular 
entre o Guará II, o Setor Lúcio 
Costa, o Setor de Indústria e 
Abastecimento (SIA), a Feira dos 
Importados e o Cruzeiro.

A Secretaria de Mobilidade 
havia criado a linha há duas 
semanas, mas para circular 
apenas nos finais de semana, 
mas a demanda foi maior que 
a esperada e acabou sendo  
estendida para os finais de 
semana

Tânia Coelho  
para federal

A ex-prefeita da Prefeitura 
Comunitária do Guará Park, 
Tânia Coelho, será candidata 
a deputada federal e não mais 
a distrital. A decisão foi do seu 
partido, o PDT. 

PO no Guará
O ex-vice-governador e candidato a 

senador Paulo Octávio volta ao Guará neste 
sábado, 17 de julho, com seu filho André 
Kubistchek, candidato a deputado federal, 
para encontro com apoiadores.

A visita começa com um café da manhã no 
Clube dos Amigos e depois se estende a um 
encontro com empresários do Polo de Moda 
para ouvir reivindicações da quadra.

Mutirão para tirar  
carteira de identidade

A Polícia Civil do Distrito Federal, por 
meio do Instituto de Identificação, vai fazer 
em torno de 1.500 atendimentos neste final 
de semana, sábado (16 de julho) e domingo 
(17 de julho) para emissão de carteira de 
identidade. O serviço será aberto à população 
de todo o Distrito Federal.

Os atendimentos poderão ser agendados 
nesta sexta-feira (15 de julho), a partir das 
12h, no site da PCDF ou por meio do telefone 
156, no mesmo horário. Os atendimentos 
serão realizados nas unidades do Instituto 
de Identificação, conforme relação abaixo. 
O cidadão deverá selecionar a unidade de 
preferência no momento do agendamento.

No Guará, a unidade fica ao lado da 4ª 
Delegacia de Polícia.

A Incubadora Hackacity 
Guará amplia sua 
atuação em 2022

O Hackacity Guará tem trabalhado para 
tornar o Guará uma cidade inteligente. Agora, 
começa a rodada 2002 da sua incubadora 
de startups. O processo de incubação é uma 
preparação para que ideias inovadoras 
possam sair do papel e o objetivo do 
Hackacity Guará é que mais projetos surjam e 
cresçam no Guará. 

A primeira atividade da incubadora é 
um encontro entre todas as startups, os 
mentores e a comunidade no dia 19 de julho, 
no charmoso Sauz Restaurante, na QE 15. 

O Hackacity Guará tem execução do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, 
fomento da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e apoio da Administração do 
Guará e do Sebrae-DF. 

Uma das mentoras do Hackacity Guará é 
Juliana Martinelli, considerada pela Forbes 
uma das jovens brasileiras mais promissoras 
com menos de 30 anos.

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/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio guara village impressão.pdf   1   01/06/2022   16:12:57



15 A 22 DE JULHO DE 2022 JORNALDOGUARA.COM.BR4 

O serviço ainda está em  
experimental, mas já é 
um alento para quem 

não sabe o que fazer com os 
restos de obras e outros en-
tulhos, fica preocupado para 
onde esse material está sen-
do levado ou fica com pena 
de ver cavalos puxando car-
roças e sofredo maus-tratos.    
A partir de agora, o morador 
do Guará pode recorrer ao 
novo serviço de recolhimen-
to de material inservível, de 

forma bem mas ágil e ecolo-
gicamente correta, feito por 
veículos elétricos e levados 
para um novo papa-entulho, 
na orla do Guará II, entre as 
QEs 36 e 42.

 Construído em uma área 
de 1.000 m², o segundo papa-
-entulho da cidade – o outro 
está localizado no Cave -  re-
cebe resíduos sólidos, mate-
riais recicláveis, embalagens 
de vidro e óleo de cozinha. O 
novo papa-entulho será o pri-

meiro do DF a ser gerido de 
forma compartilhada entre 
uma cooperativa de catado-
res e o Governo do Distrito 
Federal. Se a experiência der 
certo, será estendida a todas 
as regiões do Distrito Federal, 
de acordo com o Serviço de 
Limpeza Urbana (SLU). 

“Os papa-entulhos ajudam 
a manter a cidade limpa, dão 
a oportunidade para os mo-
radores descartarem de for-
ma correta os seus resíduos 
domiciliares”, afirma o dire-
tor-presidente do SLU, Silvio 
Vieira. “Móveis velhos, restos 
de obras, galhadas… O des-
carte incorreto é um crime 
ambiental.”

O novo papa-entulho do 
Guará, que custou R$ 318 
mil, recurso destinado por 
emenda do deputado dis-
trital Rodrigo Delmasso 
(Republicanos), é o primeiro 
do Distrito Federal a ser geri-
do de forma compartilhada. 
O SLU contará com a ajuda 
da cooperativa de catadores 
Cooperlimpo para receber, 
separar e dar a destinação 
correta para os resíduos. 

Quando chega ao papa-en-
tulho o material recolhido é 
separado     por catadores e o 
que for reciclável se transfor-
ma em renda para os partici-
pantes do projeto. A parceria 
faz parte do projeto piloto 
Auto Eco Social, que preten-
de requalificar a atuação dos 
carroceiros e atender à lei 
que determinou a suspensão 
do uso de animais como tra-
ção de carroças no Distrito 
Federal.

EXPERIÊNCIA PILOTO
 “Faremos um teste de seis 

meses no Guará. Se a expe-
riência der certo, vamos ex-
pandi-la para outras regiões 
do DF”, explica o dretor-geral 
do SLU. “Nosso objetivo é tirar 
das ruas os 500 carroceiros 
que hoje estão cadastrados 
na Secretaria de Trabalho, 
transformando todos em 
operadores de papa-entulho.”

Inicialmente, dez ex-car-
roceiros vão trabalhar no pa-
pa-entulho da QE 42. Quatro 
deles ficarão no local para 
receber e separar as entregas 

voluntárias. Os outros seis 
vão atender as demandas dos 
moradores que solicitarem a 
busca dos resíduos em casa.  
Outros 34 vão fazer um curso 
de direção, promovido pelo 
Detran, sem custos, para que 
possam se cadastrar a pilotar 
o veículo elétrico, do mode-
lo tuk tuk, um triciclo muito 
comum em países asiáticos e 
que está sendo difundido no 
Brasil, mas não mais  movido 
a  combustão. 

“O atendimento em do-
micílio será feito mediante 
agendamento, por telefone. 
Será cobrada uma taxa que 
deve variar de acordo com 
a distância ”, explica Mesac 
Vidal da Silva, diretor admi-
nistrativo e operacional da 
Cooperlimpo. “Pedimos que, 
se possível, a comunidade 
separe o que é entulho do 
que é reciclável. Essa diferen-
ciação nos ajuda bastante”, 
completa.

Para a secretária-execu-
tiva de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas 
Públicas da Secretaria de 
Governo, Meire Mota, o Auto 

Solução para o entulho
Morador agora pode contratar o recolhimento de restos 
de obras com mais agilidade e com destino certo. 
Serviço é feito por veículos motorizados e levado para o 
novo papa-entulho, o segundo do Guará entulho

Mesac Vidal, presidente da Cooperlimpo, coordena a partir 
de agora todas as atividades do PEV

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Eco Social oferece o apoio 
necessário aos carroceiros 
que precisam fazer a transi-
ção para uma nova área de 
atuação. “Esse projeto-pilo-
to envolve várias políticas 
públicas”, ressalta. “É uma 
oportunidade de trazer mais 
qualidade de vida para os 
carroceiros.”

Atualmente, o DF tem 14 
papa-entulhos – outras nove 
unidades devem ser entre-
gues à população ainda neste 
ano. Todos os equipamentos 
estão abertos de segunda a 
sábado, das 7h às 18h, para 
receber móveis velhos, restos 
de poda, materiais recicláveis 
e óleo de cozinha usado. Cada 
cidadão pode descartar até 1 
m³ de resíduos por dia.

De janeiro a março de 
2022, os 13 papa-entulhos 
em funcionamento à época 
receberam quase 6 mil tone-
ladas de entulho, podas e vo-
lumosos. A coleta de todos os 
equipamentos operacionais, 
em 2021, chegou a 24 mil 
toneladas, de acordo com o 
SLU.

COMO VAI FUNCIONAR
Dez ex-carroceiros comee-

çam participando do projeto 
– um gestor, cinco operado-
res de veículos e quatro ope-
radores do PEV -, que recebe-
rão uma bolsa de R$ 1,9 mil 
por mês, além do lucro da co-
mercialização dos recicláveis 

e do frete que será dividido 
com os cooperados. A seleção 
dos participantes é feita pela 
cooperativa Cooperlimpo, se-
lecionada em chamamento 
público, em parceria com a 
associação dos carroceiros e 
com intermediação do SLU.

Qualquer morador do 
Guará poderá solicitar por te-
lefone a coleta de entulho, in-
servíveis, podas e galhadas na 
porta de casa. Os preços se-
rão os mesmos já praticados 
em média pelos carroceiros.

Três dos veículos podem 
transportar até 300kg, e ou-
tros dois cargas maiores, de 
até 600kg. Os veículos têm 
autonomia de até 75 km, e 
andam a uma velocidade de 
até 35 km/h. Os veículos fica-
rão guardados e passarão por 
manutenção no próprio PEV. 
Conhecidos como tuk-tuk, os 
veículos vão atender a de-
manda de pedidos de mora-
dores feitas por telefone para 
a coleta de restos de constru-
ção civil e de poda árvores.

Quase seis anos depois 
da aprovação da lei 
que proíbe a utiliza-

ção de animais como tração 
de carroças, o Governo do 
Distrito Federal finalmente 
começa a cumpri-la, a par-
tir desse projeto piloto que 
está sendo implantado no 
Guará, com a utilização de 
veículos elétricos, os tuk 
tuks. Inicialmente serão 
cinco veículos, o que deve 
representar o corresponde 
ao serviço de 20 a 30 cava-
los, por causa da agilidade.

Ganha-pão de milha-
res de trabalhadores in-
formais, mas, ao mesmo 
tempo responsáveis pela 
sujeira de áreas públicas, 
principalmente no Guará, 
as carroças, pelo menos as 
conduzidas por animais, 
já deveriam ter desapare-
cido das ruas há pelo me-
nos dois anos. O decreto nº 
40.336 de 23 de dezembro 
de 2019, que regulamenta 
a Lei das Carroças, proíbe 
a circulação de veículos 
de tração animal em áreas 
urbanas, e proíbe também 
a permanência de animais 

(equinos, caprinos, bovinos 
e ovinos) amarrados em 
vias públicas.

Aprovada em 2016, a lei 
estipulava dois anos para 
sua entrada em vigor, ou 
seja, janeiro de 2020, mas 
repassava ao governo a 
missão de providenciar a 
regulamentação e as medi-
das de apoio aos profissio-
nais que dependiam da ati-
vidade. Deliberadamente 
ou não, o governo foi adian-
do as providências até que 
a Vara do Meio Ambiente 
da Justiça do DF estipulou 
o limite em 20 de dezem-
bro de 2020, mas até hoje 
a lei não foi implementada 
do DF.

Para os autores da ação, 
a ordem para o GDF regu-
lamentar a lei “representa 
um avanço na proteção des-
ses animais”. Além da proi-
bição das carroças, explica 
a advogada do fórum, Ana 
Paula de Vasconcelos, é im-
portante que o governo ela-
bore um plano alternativo 
para inserção de carrocei-
ros no mercado formal de 
trabalho. “Não é só trocar a 

força animal pela humana, 
mas uma ação social maior, 
de organizar o trabalho dos 
carroceiros. E a gente espe-
ra que o governo viabilize 
também o acolhimento dos 
animais.”

A lei, aprovada pela 
Câmara Legislativa e san-
cionada pelo ex-governa-
dor Rodrigo Rollemberg, 
seguiu recomendação 
do Ministério Público 
do Distrito Federal e 
Territórios, que solicitou 
ao GDF ações para retirar 
todos os veículos de tração 
animal de áreas urbanas do 
DF. E também criou o Fundo 
de Amparo aos Animais de 
Tração (FAAT), destinado à 
melhoria do bem estar dos 
animais recolhidos, inclusi-
ve daqueles não utilizados 
para tração, e estabelece 
que o GDF deverá desenvol-
ver políticas públicas para 
a formação e a qualificação 
de trabalhadores que dese-
jem migrar do uso de car-
roças para a coleta seletiva 
de lixo por meio de outros 
meios de transporte ou ou-
tras atividades.

Lei, enfim, começa a ser cumprida
Aprovada em 2016, proibição de uso de animais como tração de carroças, 
somente agora está saindo do papel, mas por exigência do Ministério Público

DESCARTE 
E COLETA 
DE ENTULHO

QE 42, ao lado do  
4o Batalhão da PM

9856-9741         
9842-7975

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Incubadora Hackacity Guará 
impulsiona a inovação
O Mutirão Cidade Inteligente capacita startups e games que podem redesenhar o futuro do Guará

O Guará tem demonstra-
do ser terreno fértil à 
inovação. A iniciativa 

Hackacity Guará tem discuti-
do formas de tornar a cidade 
mais inteligente, humana e 
sustentável há pelo menos 3 
anos. Foram inúmeros encon-
tros, virtuais e presenciais, 
entre a comunidade e espe-
cialistas para discutir como 
tornar o nosso Guará ainda 
melhor. O esforço comunitá-
rio em demandar e incentivar 
processos inovadores tem 
dado frutos. Recentemente, 
por exemplo, o Guará foi a 
primeira cidade do Distrito 
Federal a substituir as car-
roças tradicionais, puxadas 
por cavalos, por tuk tuks 
elétricos. 

Mas, longe dos olhos de to-
dos, há uma revolução acon-
tecendo na cidade. Dentro 
das casas e apartamentos, em 
pequenas empresas e escolas, 
estão os criadores de startup 
e de games, que desenvolvem 
soluções inusitadas e tecno-
lógicas para aplicações futu-
ras. Para ajudar estas ideias 
a desenvolverem-se existe a 
Incubadora Hackacity Guará. 

O QUE É UMA STARTUP?
Uma startup é um grupo 

de pessoas à procura de um 
modelo de negócios repetí-
vel e escalável, trabalhando 
em condições de extrema 
incerteza.

Ou seja, são pessoas com 

uma ideia, uma solução, um 
produto, capaz de ser repli-
cado e crescer mesmo em 
condições desfavoráveis e 
difíceis de prever. Algo que 
possa tornar-se uma solução 
viável para problemas do dia-
-a-dia, algo que possa mudar 
a forma como fazer uma ação 
cotidiana. 

Muitas startups são em-
presas em sua fase embrio-
nária, muitas delas apenas 
ideias, sem certeza se con-
seguem ganhar dinheiro ou 
mesmo estabelecer-se. Elas 
podem atuar em qualquer 
área ou tipo de mercado e, 
normalmente, utilizam a tec-
nologia como base para suas 
operações.

Para sair do estágio em-
brionário, as startups preci-
sam ser incubadas. Precisam 
de um ambiente seguro e fér-
til onde possam se desenvol-
ver até estarem prontas para 
ver a luz do dia. Incubadoras 
de startups são programas 

ajudam novas startups com 
ideias inovadoras a alcança-
rem o sucesso. Seja forne-
cendo treinamentos, mento-
rias, sua rede de contatos e 
experiência, as incubadoras 
possibilitam que as startups 
amadureçam melhor antes de 
tomar novos passos.  

INCUBADORA  
HACKACITY GUARÁ

Foram selecionadas para 
participar da Incubadora 
Hackacity Guará startups 
e games idealizados no 
Guará que já participaram 
de editais anteriores como 
o StarBSB2021 e Programa 
Centelha 2022. “O objetivo é 
preparar melhor estas star-
tups para próximos editais 
de fomento e aumentar a taxa 
de iniciativas bem sucedidas 
no Guará em um futuro pró-
ximo. Garantido que a cidade 
continue a ser um celeiro de 
inovação”, explica Leonardo 
de Ávila, presidente do 
Codese. O Hackacity Guará 
é executado pelo Conselho 
de Desenvolvimento 

Econômico, Sustentável 
e Estratégico do Distrito 

Federal, com fomento 
da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, através 
de emenda parlamentar do 
deputado Rodrigo Delmasso, 
e apoio da Administração do 
Guará e do Sebrae-DF.

“Serão realizadas men-
torias onde aprender com 
aqueles que passaram por ex-
periências semelhantes pode 
ajudá-lo a encontrar atalhos 
no caminho e também mos-
trar o que você não conse-
gue ver. Trazemos mentores 
de mercado e do governo 
para esclarecimentos e de-
senvolvimento de raciocínio 
para o problema em questão 
do projeto acelerado”, conta 
Cristiane Pereira, 

A jornada da Incubadora 
Hackacity Guará começa no 
dia 19 de julho, com um mee-
tup para apresentar as star-
tups e os mentores, no res-
taurante Sauz, na QE 15 do 
Guará. A partir deste dia, en-
contros periódicos, virtuais 
e presenciais, culminarão, no 
fim de 2022, com um grupo 
de ideias inovadoras, pensa-
das no Guará, mais preparado 
para buscar editais de fomen-
to e o mercado. 

Quem coordena a metodologia da Incubadora Hackacity 
Guará é Juliana Martinelli, considerada uma das jovens 
mais promissoras do Brasil pela Forbes Under 30 e parte 

da comissão de jovens empreendedores do BRICS.Juliana é 
fundadora da InovaHouse3D e coordenadora Nacional de 

Engenharia e Inovação na Cruz Vermelha Brasileira

A produtora do projeto é a guaraense Cristiane Pereira, 
gestora do Hackacity Guará, envolvida com projetos e ações 

de gestão, cidade inteligente, segurança da informação, 
inovação e tecnologia da informação e vice-presidente de 
Apoio e Fomento a Startups Brasileiras do Instituto Rede 

Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. 

Para cuidar da relação com 
a comunidade foi escalado 
Roberto Júnior, fundador 
da Conectas e diretor de 

Impacto no Global Shapers 
Brasília.

Completa a equipe o 
consultor Alexandre 
Nasiasene, designer 
de serviços, conceito 

de negócios, produtos, 
estratégia, inovação 

e processos utilizando 
metodologias envolvendo 

pesquisa centrada no 
cliente, colaboração visual e 

prototipação UX/UI. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/incubadora-hackacity-guara-impulsiona-a-inovacao/
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Reativada Junta de 
Prefeituras e Associações
Junpag estava desativada há mais de cinco anos.                                           
Proposta é criar ou reativar representações de moradores em todas as quadras

Com o esvaziamento das adminis-
trações regionais, que perderam 
várias funções para outros ór-

gãos, os moradores foram perdendo 
o contato direto com o governo. Hoje, 
a maioria da população sequer sabe 
quem é o administrador ou adminis-
tradora regional. Esse distanciamento 
provocou o desinteresse pelas causas 
da cidade e pelo sentimento de cida-
dania que existia até há alguns anos. 
Resgatar esse elo é a proposta de um 
grupo de lideranças comunitárias que 
está reativando a Junta de Associações 
e Prefeituras Comunitárias do Guará, 
a Junpag, para coordenar e  também 
reativar as representações de mora-
dores nas quadras. 

Criada há mais de 20 anos, a 
Junpag chegou a congregar mais de 
20 associações e prefeituras comu-
nitárias, que, entretanto, foram se es-
vaziamento com o tempo por falta de 
renovação das lideranças e em parte 
pela falta de um canal de interlocução 
com o governo, que deveria acontecer 
através da Administração Regional. 

O que conta a favor da nova Junpag 
é que ela está sendo recriada por al-
gumas lideranças que tem identifica-
ção com as causas comunitárias, nun-
ca abandonaram a interação com os 
moradores das suas quadras e, o mais 
importante, nunca usaram e nem pre-
tendem usar o movimento em bene-
fício político. Os dois principais arti-
culares da recriação da Junpag são 
o prefeito comunitário da QI/QE 2, 
Francisco Xavier de Castro, o Pequito, 
e o prefeito comunitário da QI/QE 9, 

José Maria Castro, responsáveis por 
duas das quatro prefeituras que so-
breviveram no Guará.

“Queremos não apenas reativar, 
mas criar representações que se in-
terajam com os moradores e não 
apenas para cobrar e reivindicar, mas 
serem parceiras do governo na busca 
por melhorias nas quadras”, explica o 
presidente eleito da nova Junpag, José 
Maria de Castro. “O nosso partido é o 
Guará e queremos defender a cidade 
sem qualquer outro interesse que não 
seja o comunitário”, completa o vice-
-presidente Pequito.

Completam a diretoria a secre-
tária Cirlene Barbosa, com longa ex-
periência no Conselho Comunitário 

de Segurança do Guará (Conseg), o 
tesoureiro Paulo César da Silva, o 
segundo tesoureiro Mário Antônio 
Santos. O conselho fiscal é formado 
por Antônio Sena da Silva, ex-presi-
dente da própria Junpag, Maria de 
Jesus Cerejo e Jorge Luiz Ferraz.

                       

PREFEITURAS MODELOS
Pode ser muita pretensão, mas o 

novo grupo da Junpag pretende in-
centivar a criação de prefeituras co-
munitárias ativas, tendo como mode-
lo as prefeituras da QI/QE 2 e da QI/
QE 9, que sempre promovem eventos 
e reúnem os moradores para a recu-
peração e manutenção dos bens pú-

blicos das suas quadras.
A Prefeitura Comunitária da QI/

QE 2, por exemplo, recuperou todos 
os equipamentos da praça da quadra,                                                                     
criou há dois meses uma feira de arte-
sanato e gastronomia para incentivar 
o empreendedorismo e ajudar os mo-
radores na crise econômica, promo-
ve festas em datas comemorativas e 
ações sociais para ajudar até comuni-
dades carentes de outras regiões.

“Por causa dessa atividade fre-
quente, temos recebido pedidos de 
informações e cópia de estatuto de 
outros moradores de outras quadras, 
que pretendem criar prefeituras se-
melhantes à nossa”, conta o prefeito 
Pequito.

José Maria Castro, prefeito da QI/QE 9, e Pequito, prefeito da QI/QE 2,  
são os novos presidente e vice-presidente da Junpag

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/14/reativada-junta-de-prefeituras-e-associacoes/
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COMES & BEBES

THE BBURGERS

QE 15 Bloco B loja 2 - Guará II

61 9160-7911

De 11h às 23h

THE BBURGERS Hamburgueria de Carlinhos Maia  
faz sucesso também no Guará                            

COOPERATIVA DOS 
FEIRANTES DA FEIRA DO 
GUARA- COORPERFEG 

CNPJ – 42.445.294/0001-05

CONVOCAÇÃO PARA 
REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA A SER 
REALIZADA NO DIA 25 DE 

JULHO DE 2022.

Prezados Associados,
O Presidente do COOPERFEG, 

no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca todos os  20 (vinte) 
associados para ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-
-se no dia 25 de julho de 2022 às 
10:00hs em primeira convocação, 
10:30 em segunda convocação e 
11:00 em terceira convocação, em 
sua  sede no endereço, SAAN QD 
03 -  Lote 75 - Sala 317 , Edifício 
Busines Center, Asa Norte, 
Brasília – DF, CEP 70.093-900.

PAUTA DA AGO: 
1)PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO ANO DE 2021
2)APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
PARA ANO DE 2022.

Brasília, 13 de julho de 2022.

RENÊ RAMOS DE SOUSA
Presidente COOPERFEG 

COOPERATIVA DOS 
FEIRANTES DA FEIRA DO 
GUARA- COORPERFEG 

CNPJ – 42.445.294/0001-05

CONVOCAÇÃO PARA 
REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA A 

SER REALIZADA NO DIA 25 DE 
JULHO DE 2022.

Prezados Associados,
O Presidente do COOPERFEG, 

no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca todos os  20 (vinte) 
associados para ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 25 de julho de 2022 
às 14:00hs em primeira convoca-
ção, 14:30 em segunda convocação 
e 15:00 em terceira convocação, em 
sua  sede no endereço, SAAN QD 
03 -  Lote 75 - Sala 317 , Edifício 
Busines Center, Asa Norte, Brasília – 
DF, CEP 70.093-900.

PAUTA DA AGE: 
1)EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE 
NOVOS SÓCIOS
2)ALTERAÇÃO/COMPOSIÇÃO 
NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO.
3)ELEIÇÃO DO CONSELHO 
FISCAL

Brasília, 13 de julho de 2022.

RENÊ RAMOS DE SOUSA
Presidente COOPERFEG 

COOPERATIVA DOS 
FEIRANTES DA FEIRA DO 
GUARA- COORPERFEG 

CNPJ – 42.445.294/0001-05

CONVOCAÇÃO PARA 
REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA A 

SER REALIZADA NO DIA 26 DE 
JULHO DE 2022.

Prezados Associados,
O Presidente do COOPERFEG, 

no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca todos os  20 (vinte) 
associados para ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a realizar-se no dia 26 de julho 
de 2022 às 18:00hs em primeira 
convocação, 18:30 em segunda 
convocação e 19:00 em terceira con-
vocação, em sua  sede no endereço, 
SAAN QD 03 -  Lote 75 - Sala 317 , 
Edifício Busines Center, Asa Norte, 
Brasília – DF, CEP 70.093-900.
PAUTA DA AGE: 
1)Alteração no Estatuto para atender 
as solicitações requeridas pela 
OCDF, visando nosso registro em 
seu sindicato,
2)Alteração do nome da cooperativa.

Brasília, 13 de julho de 2022.

RENÊ RAMOS DE SOUSA
Presidente COOPERFEG 

PARTIDO AVANTE/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REGIONAL
Convenção Regional do 

Partido AVANTE/DF

O presidente da executiva 
Regional convoca todos os seus con-
vencionais e demais interessados, 
conforme norma do art. 22 C/c art. 67, 
incisos IV e V do estatuto partidário, a 
comparecerem a convenção regional, 
a ser realizada na data de 25 de julho 
de 2022, segunda-feira, com início às 
09:00hs e encerramento as 13:00hs, 
no Clube da Saúde - SGAP, Lote G 
Área Especial s/n – Guará, Brasília/
DF CEP 71215-000, que terá a se-
guinte ordem do dia: 1) Estabelecer 
as diretrizes políticas a serem segui-
das a nível regional, em sintonia com 
a deliberação nacional; 2) Escolher 
os candidatos do Partido aos cargos 
eletivos majoritários e proporcionais 
e deliberar sobre coligações, na esfe-
ra Estadual; 3) Estabelecer os limites 
de gastos na campanha eleitoral; 4) 
Outras deliberações de ordem legal e 
estatutária para as eleições gerais do 
ano em curso.

Brasília/DF, 28 de junho de 2022.

Marcus Britto  
de Albuquerque Dias

Presidente Avante/DF

The BBurgers foi criada pelo 
chef de Cozinha Ítalo Bruno, em 
2017, como uma hamburgueria 

delivery em sua própria residência. 
Com o sucesso de vendas, logo mi-
grou para um ponto fixo, a B-Burguer  
Hamburgueria. na QE 15.

Em 2021 o empresário e influen-
cer Carlinhos Maia, juntamente com 
a maior aceleradora de franquias da 
América Latina, a 300 Franchising, vi-
rou sócio com o objetivo de levar ham-
burgueria para todo o mundo, com 
mais de mil lojas. Assim, a marca foi in-
ternacionalizada e virou The Bburgers,  
conhecida em todo o Brasil e no mun-
do pelo sabor de seus hambúrgueres 
e pratos executivos. Além de um pro-
jeto moderno, ambiente descolado, 
extrovertido, bem organizado e uma 
ótima circulação de pessoas, que são 
ingredientes fundamentais para o su-
cesso do negócio. A franquia quebrou 
o recorde do franchising brasileiro 

vendendo mais de 100 franquias em 
menos de um mês, com mais de 300 
franquias espalhadas no mundo.

A loja do Guará, na QE 15, inaugu-
rada em dezembro de 2021, foi a pri-
meira unidade  da capital. No cardá-
pio, hamburgueres exclusivos, como 
o Burger Oficial do Carlinhos Maia! 
(Pão brioche, molho base,  blend bo-
vino 150g, queijo cheddar, cebola 
roxa grelhada, bacon em tiras, maio-
nese de alho), o Smash Alho, sucesso 
de vendas, (pão brioche, molho base, 
blend bovino prensado de 80g, queijo 
cheddar, farofa de bacon, maionese de 
alho) e o Bbq (pão, molho base, blend 
bovino 150g, queijo cheddar, bacon 
em tiras, molho barbecue, cebola cara-
melizada, salada verde). 

No almoço, há opções de pratos 
executivos como Camarão ao Molho 
Branco, parmegiana de carne bovi-
na, picanha grelhada e strogonoff de 
frango.  

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/07/16767/
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PERSONAGEM DA CIDADE

JOSÉ GURGEL

Para alguns, ele              é um 
gozador nato, debochado, 
irônico e até desrespeito-

so… Para outros, é inteligente, 
perspicaz e irreverente. Difícil é 
definir quem realmente é José 
Gurgel, que se confunde com 
o seu personagem Caixa Preta, 
criado por ele para mandar in-
diretas a políticos, autoridades e 
outras lideranças, e contar cau-
sos enquanto toma uma cerva 
gelada com amigos, incluindo 
o próprio Gurgel, no hipotético 
bar pé-sujo “Porcão”.

O certo é que é difícil levar 
Gurgel a sério, embora às vezes 
ele realmente seja, principal-
mente quando defende a cidade. 
E não tem medo de fazer ques-
tionamentos e críticas a quem 
quer que seja, até ao governador 
se preciso. Foi assim que fez ami-
zade com o ex-vice-governador 
Renato Santana depois de uma 
pergunta “malcriada” feita por 
ele durante um debate sobre 
melhorias do Park Sul no gover-
no Rollemberg. Em vez de se irri-
tar com o duro questionamento 
de Gurgel, Renato Santana pre-
feriu convidá-lo para visitar seu 
gabinete, onde o amigo do Caixa 
Preta passou a frequentar com 
regularidade.

Mesmo nas perguntas e crí-
ticas duras, as autoridades pre-
ferem levá-lo na “brincadeira”, 
embora saibam que nelas há 
verdades. Afinal, dificilmente 
alguém defenda mais a cidade 
do que Gurgel, mesmo da forma 
que saiba ou prefere fazer.

Entretanto, quem não o co-
nhece mas o lê semanalmente 
nas páginas do Jornal do Guará 
pode até pensar que Gurgel é 
apenas um personagem. Pode 
até ser, se considerarmos que a 
vida não é para ser levada tão a 
sério.

Vamos tentar destrinchar 
aqui quem realmente é o maior 
amigo do Caixa Preta.

PAIXÃO PELO GUARÁ
Cearense de Fortaleza, José 

Soares Gurgel, 71 anos, veio para 
Brasília em 1970 para trabalhar 
na Colmeia, um banco de pou-
pança e empréstimo que per-
tencia a Cleto Campelo Meireles. 
De lá foi para o Sistema Telebrás, 
onde se aposentou aos 53 anos.

Casado, duas filhas criadas, 
Gurgel começou sua história 
com o Guará quando conheceu 
Sandra, que morava na QE 13, 
com quem viria se casar. Há mais 
de 40 anos moram na QE 30, 
onde nasceram as duas filhas.

No movimento comunitário 
começou com a Associação de 
Dominó Terno de Branco, que 
promovia campeonatos na praça 
da QE 30. Além de jogar, ele edi-
tava o informativo da associação, 
quando recebeu o convite do 
editor do Jornal do Guará, Alcir 
de Souza, que se interessou pela 
verve e ironia contida nos textos 
dele. Além de mais de 12 anos 
de coluna no Jornal do Guará, 
Gurgel mantém o blog Caixa 
Preta, o Guerrilheiro do Cerrado, 
que já atingiu mais de 1 milhão 
de acessos.

Com os amigos Klécius 
Oliveira, Sidrônio Fonseca e 
Waterman Gama criou o Fórum 
Permanente em Defesa do 
Parque do Guará e é membro 
do Conselho de Saúde do Guará. 
É um apaixonado pela cidade e 
não perde um evento sequer que 
diga respeito à ela, onde for, sem-
pre atazanando as autoridades 
com questionamentos diretos e 
sem filtro.

Passa o dia andando pela ci-
dade a pé, fotografando tudo o 

que acha errado, “para ninguém 
me desmentir quanto denuncio 
e critico”, diz.

CAIXA PRETA E PORCÃO
Quando foi convidado para 

escrever a coluna para o Jornal 
do Guará, Gurgel pensou em 
criar um personagem para fazer 
críticas indiretas e divertir seus 
leitores com causos. A ideia do 
Caixa Preta, o Guerrilheiro do 
Cerrado, foi copiada do perso-
nagem Mosca. do humorista e 
colunista Zé Carlos, do Correio 
Braziliense.

Faltava o ambiente para o 
Caixa Preta. “Eu frequentava 
um quiosque na praça da QE 
30, onde tomava cerveja com os 
amigos, quando um dia vi a dona 
do bar coçar a perna com a mes-
ma faca que cortava carne para o 
tira-gosto que iria nos servir. Da 
porcaria, surgiu o Porcão. Mas 
a dona nunca soube que era o 
quiosque dela”, conta, rindo, um 
dos mais conhecidos persona-
gens do Guará.

Assista a entrevista 
completa em:

youtu.be/c9GNt0shpno

O maior amigo  O maior amigo  
do Caixa Pretado Caixa Preta
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O milagre da eleição  
 Nada como ano eleitoral.  

Algumas pessoas são possuídas por 
um amor insuportável pelo DF. Todos 
os candidatos querem ajudar, resolver 
problemas comunitários. De repente 
pessoas que estão no poder há muitos 
anos resolvem fazer obras importantes 
e tudo se resolve. Todo ano deveria ser 
eleitoral.

Guará, cidade  
com potencial  
para muitas festas

Tivemos ótimas demonstrações de 
que o Guará comporta muitos eventos 
comunitários.  Tem espaço para todo 
mundo. O Guará Park fez uma bela 
festa, as paróquias também marcaram 
presença com a festa do divino e as festas 
juninas. Ainda vai ter a festa julina da 
Capela São João Paulo II, no Park Sul. 
Tivemos festas em várias quadras. A 
maior festa do Guará em número de 
público foi o 5º São João do Guará, no 
Consei com mais de 40 mil pessoas. 
A festa foi prestigiada em quantidade 
e em qualidade.  Várias lideranças 
comunitárias e políticas marcaram 
presença e foram bem recebidas com 
boas comidas, boas quadrilhas, bons 
músicos e apresentações primorosas 
que levantaram a plateia qualificada do 
Guará. Viva nóis. 

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/07/luciano-lima-um-multimidia-apaixonado-pelo-guara/
https://youtu.be/OPf8cy_Tmhc
https://youtu.be/c9GNt0shpno
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Arraiá vegano no 
Caburé neste sábado
A casa que fica localizada na QE 15 do Guará 2,  
oferece aos clientes um cardápio 100% vegano

De quinta à domingo as 
meninas abrem as por-
tas do Cantinho para 

receber o público e comparti-
lhar suas receitas autorais de 
deliciosos lanches veganos, 
salgados diversos, sanduí-
ches, tapiocas recheadas, bo-
los e sobremesas são algumas 
das maravilhas que o público 
pode apreciar na casa. 

E para que seus clientes 
não fiquem sem apreciar as 
gostosuras dos festejos juni-
nos e julinos elas decidiram 
promover o primeiro Arraiá 
de Caburé – Festejo Vegano. 
Um festejo julino com um car-
dápio recheado de comidas 
típicas,  todas veganas.   

O Arraiá vai contar com a 
presença de três marcas de 
mulheres empreendedoras 
que fazem a diferença: Carne 
de Caju (cosméticos vega-
nos); Aláfia Omi (incensos ar-

tesanais) e Akadi Axessórios 
(axessórios afro-brasileiros). 
Além de DJ Sá, que tem um 
repertório de músicas afro 
brasileiras.

Gerido pelo casal Ray Preta e 
Tássia Aguiar, o Cantinho de 
Caburé já é ponto cativo na 
cidade

ARRAIÁ  
DO CABURÉ
QE 15 Conj F Casa 20  
- Guará II

16 de julho  
de 16h às 22h

@cantinhodecabure

Festa beneficente da Casa  
Caboclo das Sete Encruzilhadas

No dia 16 de julho, a par-
tir das 15h, no Ginásio 
do Colégio Maxwell, 

acontece o Arraiá do Zé com 
a participação da banda As 

Fulô do Cerrado. O forró tam-
bém estará presente com a 
dupla Tamísia Cristófane e 
Pedro Saulo com workshop 
e apresentação e o DJ Padal 

para fechar a festa. O evento 
também contará com comi-
das típicas, espaço criança, 
pescaria, sorteio, produtos 
artesanais e muito mais.

As Fulô do Cerrado apresentam-se na festa

Choque social 
Apesar do frio chamei o meu amigo Caixa 
Preta para dar uma volta no calçadão, 

observando a orla, conversando com algumas 
pessoas que encontramos pelo caminho, sempre 
tentando captar opiniões sobre o momento atual 
aqui no Guará.

Passamos em frente a Casa da Cultura, logo ao 
lado temos um lindo condomínio sendo implanta-
do, onde temos barracos de carrinhos de super-
mercado, papelão e lona, uma sujeira linda, no 
meio de toda aquela sujeira convivendo pacifica-
mente ratos e homens.

Um problema social dos mais graves , mas até 
agora não se percebe qualquer movimentação de 
nenhuma das áreas responsáveis para resolver 
esse problema, ficam fazendo cara de paisagem 
como se o problema fosse lá no Afeganistão e não 
aqui no Guará.

Parece que a bola da vez é a Ucrânia , as mer-
das acontecendo por aqui e todo mundo fingindo 
que não vê, os nossos problemas estão aqui bem 
na nossa frente.

Seria melhor que os nossos cidadãos, ao 
passarem por lá não virassem o olhar para outra 
direção e nem cobrissem os olhos de seus peque-
nos para que não fiquem chocados com a cruel 
realidade do nosso quadro social.

Isso é a dolorosa realidade que bate em nossa 
porta, poucos se preocupam realmente em tentar 
sanar.

Além do aumento exagerado de moradores de 
rua, muitos com problemas mentais, com direito 
a surtos diversos, colocando as vezes a própria 
vida e de outros em risco, mas não se vê nenhum 
movimento para tentar minorar tal situação.

É duro!

Com tanta coisa acontecendo no mundo, espe-
cialmente aqui na República de Bananas, que vai 
desde morte por paixões partidárias até estupros 
na hora do parto, uma coisa quase que inimaginá-
vel num mundo em que vivemos.

Mas será que a culpa é só do Cabral? O que 
teria acontecido se os portugueses tivessem 
sido escorraçados para que ninguém tivesse se 
animado a invadir o nosso pedaço, poderia haver 
vantagens em viver numa eterna Pindorama.

Quem sabe talvez eu, você e alguns conhecidos 
não tivéssemos sequer nascidos, em compensa-
ção muito cabra safado também não.

O assunto era a proximidade das disputas elei-
torais, o velho Caixa dava umas boas risadas, ape-
sar do assunto política já passando a fazer parte 
de qualquer discussão nas rodas de conversas.

Agora com a temporada eleitoral em pleno an-
damento o que não falta é motivo para dar umas 
boas risadas, os postulantes a cargos eletivos são 
tantos e de uma variedade incrível, fica-se com a 
impressão que teremos de importar eleitores.

A safra de pseudos políticos aqui no Guará é 
grande, todos achando-se merecedores da sua 
atenção, muitos forçam a barra, dizem que são 
líderes, acham que popularidade é comprada no 
mercadinho ali da esquina ou contando vanta-
gens do que nunca fizeram. Vontade e direito de 
sonhar todos têm, mas por favor não abusem da 
nossa inteligência. Isso é burrice!!

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/12/arraia-vegano-no-cabure-na-qe-15-neste-sabado/
https://jornaldoguara.com.br/2022/06/15/casa-espiritualista-caboclo-das-sete-encruzilhadas-organiza-festa-julina-beneficente/
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Brasília nas paredes da Casa da Cultura
Valorizando os espaços ao ar livre no DF, Otoniel Fernandes traz sua arte para o Guará

Os amantes da arte, espe-
cialmente a pintura, têm 
na Casa da Cultura do 

Guará até o dia 2 de setembro, 
o cenário ideal para a visitação 
da Exposição Brasília, um ate-
lier ao ar livre. O evento tem o 
apoio da Gerência de Cultura 
do Guará, e conta de diversas 
obras o artista plástico Otoniel 
Fernandes, que repete em suas 
obras o procedimento dos pio-
neiros pintores impressionis-
tas franceses. O artista nota-
bilizou-se retratar os espaços 
abertos de Brasília nos últimos 
anos. Sua exposição estará 
aberta ao público até 2 de se-
tembro. Brasília, um atelier ao 
ar livre também já marcou pre-

sença na Câmara Legislativa 
no início do ano. O trabalho 
pode ser visto em horário co-
mercial e também aos finais de 
semana.

Amplamente incorporada 
ao repertório da arte, a pintu-
ra ao ar livre (ou à plein air, em 
francês) ganhou impulso com 
os impressionistas ao final do 
século XIX. Valendo-se das no-
vidades da indústria – tintas 
a óleo em uma vasta gama de 
tons e pincéis de diversas es-
pessuras –, eles partiam para 
“enfrentar” a paisagem com 
seus cavaletes dobráveis e es-
tojos portáteis, contendo o 
necessário para exercitar suas 
técnicas consideradas, então, 

revolucionárias. No Brasil, 
àquela época, esse modo de 
pintar também seria impul-
sionado, especialmente, pelas 
instituições que se dedicavam 
ao ensino das belas-artes. No 
caso de Otoniel, ele começou 
sua arte em 1979, e em 1982, 
fez sua primeira exposição.

Apesar do número de 
obras, artista acrescenta que 
intuito não é comercial, mas 
propostas podem ser feitas 
para o pós-evento

Repetindo o procedimento 
dos pioneiros pintores france-
ses, Otoniel Fernandes – que se 
notabilizou por retratar os es-
paços abertos de Brasília, com 
seus monumentos caracterís-

ticos – instalou-se, em horá-
rios diversos, debaixo de ipês 
e paineiras, além de outras 
árvores, e até mesmo dentro 
de embarcações, para captar 
ângulos da paisagem da capital 
nem sempre percebidos pelos 
habitantes em seu cotidiano. 

Depois de uma temporada de 
sucesso na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal as telas re-
sultantes dessa experiência 
estarão expostas na Casa da 
Cultura do Guará. na mostra 
intitulada “Brasília, um atelier 
ao ar livre”.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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DIA MUNDIAL DO ROCK 
História do ritmo na Rota do Rock

Nesta quarta-feira (13), 
foi comemorado o 
Dia Mundial do Rock 

e Brasília, capital brasileira 
desse gênero musical, tem 
muito a festejar. Graças a uma 
parceria entre o vocalista da 
banda Plebe Rude, Philippe 
Seabra, e a faculdade Upis, 
com apoio da Secretaria de 
Turismo do Distrito Federal, 
41 pontos marcantes para o 
rock brasiliense receberam 
placas que contam a história 
do estilo no DF por meio de 
um texto breve e um QR Code.

A ideia de Seabra, curador 
dos 41 pontos, fez com que o 
DF fosse reconhecido numa 
reportagem da CNN interna-
cional como um dos três des-
tinos que são referência para 
o rock, junto com Londres 
e Nova York. A visita a esses 
locais pode ser um bom pro-
grama para turistas e brasi-
lienses durante as férias.

Segundo Seabra, por 
Brasília passaram 15 ban-
das, o que torna o rock mui-

to importante para a cultura 
da cidade. Para colocar em 
prática o projeto, ele destaca 
como fundamental o apoio do 
professor Leonardo Brant, da 
faculdade Upis.

Alguns dos pontos mapea-
dos por Seabra são muito vi-
sitados por brasilienses e tu-
ristas que gostam de rock. Um 
deles é o bloco B da SQS 303, 

onde morou o ex-vocalista da 
Legião Urbana, Renato Russo. 
O porteiro do prédio, Antônio 
Rodrigues, disse que trabalha 
no local há 20 anos e, embora 
não tenha conhecido o artis-
ta – apenas a mãe de Renato, 
dona Carminha –, conhece a 
história dele e já presenciou 
várias homenagens.

 “Pessoas vêm de muitas 

partes do país, como Bahia e 
Mato Grosso do Sul. Os turis-
tas chegam e querem infor-
mações sobre o músico. Este 
prédio é muito requisitado”, 
diz Antônio.

Mas tem gente, como 
Augusto Neves, que conviveu 
não só com Renato Russo, 
mas também com Renato 
Matos e outros integrantes de 
muitas bandas de rock. Neves 
trabalha há 40 anos no con-
domínio do Edifício Brasília 
Rádio Center, na Asa Norte. 
Na época em que era ascen-
sorista, costumava encontrar 
Renato Russo e outros mú-
sicos quando eles chegavam 
para os ensaios, no primeiro 
andar do prédio.

“Os ensaios ocorriam 
sempre nos finais de sema-
na, sexta, sábado e domingo. 
A partir das cinco horas da 
tarde, o barulho zoava. Era 
muito barulho no corredor”, 
rememora Augusto Neves. 
Ele orgulha-se de até hoje ser 
reconhecido pelos roqueiros 

quando os encontra.
A contadora Amanda 

Raquel de Souza, moradora 
de Brasília, visitava a Catedral 
Metropolitana, na última sex-
ta-feira (8), quando soube 
da existência dos 41 pontos 
marcantes do rock. Assim que 
soube, ela foi logo procurar a 
placa colocada na Esplanada 
dos Ministérios. “Sou apaixo-
nada por rock, que traz uma 
energia maravilhosa. Brasília 
representa muito para o rock 
nacional”, destaca.

Outro lugar fundamen-
tal para o rock, a comercial 
da 110/11 Sul, onde ficava a 
lanchonete Food’s, ganhou a 
sua placa. Ali, em frente à lan-
chonete, muitos shows foram 
realizados.

De acordo com o secretá-
rio de Turismo, Gustavo Assis, 
o mapeamento dos pontos faz 
com que a história do rock se 
mantenha viva e seja conheci-
da. “A rota permite que o rock 
seja rememorado pelos visi-
tantes”, destaca Assis.

www.thaisimobiliaria.com.br

1978
DESDE

3031-2200

Do Teatro de Arena do Guará ao apartamento de Renato Russo, cada um dos locais recebeu 
uma placa que conta o que aconteceu ali, além de QR Code com texto detalhado

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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Em retrospectiva bran-
da, roqueiro brasileiro, 
sempre teve cara de 

bandido! Pelo menos era o 
que os chefes de família, do 
Guará acreditam.

Antes o baile, a discote-
cagem acontecia em bar-
racos primários, depois o 
Teatro de Arena e então, o 
lazer nas praças. No Salão de 
Múltiplas Funções do Cave, 
Pantera foi um DJ pioneiro 
com uma festa que atraía 
multidões.

As turmas de roqueiros 
eram a UVA, Os Magrelos e 
os Skrotinhos, do Guará 1 e o 
Sindicato do Reggae. Sendo 
honesto, o batidão do surdo 
do sambão fazia barulho.

Dia 13 de julho, no Dia 
Mundial do Rock, reencon-
trei esta foto. Logo depois 
da travessia do bosque dos 
Eucaliptos, caminhavam 
para o monumento na en-
trada do Guará que era co-
nhecido como “Orelha do 
Lobo”. Lá aconteciam en-
saios e até mesmo show de 
aniversário custeado pela 
Administração. Naquele 
tempo, as imagens de grafite 
eram realizadas com carvão 
e cada um expunha a própria 

silhueta como se enxergava, 
de jeans e mochilas e vastos 
cabelos como os dos grupos 
de rock.

Próximo dali, havia o 
Cosog, uma danceteria de 
madeira que recebia ban-
das como o Matuskela que 
ensaiava no Guará 1 desde 
1974, nas quadras QI 10 e 
QE 8, onde o baterista Didi 
Moreno deixava os meninos 
sentarem à bateria. Um dia o 
Cosog virou McDonald’s!

Em 1979, começa-
ram o EMG, (Encontro dos 
Músicos) que rapidamente 
da QE 7, passou para o Teatro 
de Arena e fez muito sucesso 
até 1984.

Os ensaios eram nas ga-
ragens, haviam bandas na 

QE 36/34/32, estes ensaios 
atraíam músicos prematu-
ros de toda a área. Na QE 26, 
haviam músicos ligados ao 
choro e os da QE 32, gosta-
vam de MPB.

Houve uma era dourada, 
foi logo depois do Rock in 
Rio. Em 1986, o Brejo Seco 
era um dos muitos grupos 
que ensaiavam, e surgiram 
os bares, que permitiam que 
grupos radicais vindos de 
outras satélites se apresen-
tassem pela primeira vez.

Nestes lugares, eram co-
muns as presenças de Retz, 
Miro, Nardeli, Lincon e mui-
tos bardos ligados à cultura 
tradicional do Guará, que 
sempre foi um celeiro gene-
roso que recebe muita gente.
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E a rota do rock do Guará?

1. Rock Cerrado, 
no antigo estádio 
de futebol, Pelezão 
aconteceu o maior 
festival de rock de 
Brasília. Era 1981, 
colado no Guará e 
mostrou o contingente 
de jovens reunidos 
pela primeira vez.

2. Teatro de Arena do 
Cave

3. Salão de Múltiplas 
Funções do Cave

4. Ginásio do Guará

5. Festival de Música 
do Centrão

6. Bar Pontekin, QE 
24

7. Elo Cultural, QE 19

8. La Revolucion, 
QE 19. Estes 3 bares 
surgiram quase que 
simultaneamente 
detonando um boom 
cultural em bares

9. Lord Dim Pub, 
espaço inesquecível 
com apresentações 
das bandas mais 
promissoras da cena 
indie e que cada um 
conte a sua história;

10. A casa de shows, 
Mississipi decorada 
com pedras de 
Pirenópolis, foi um 
refúgio para vários 
roqueiros. Foi ali que 
Retz fundou a Sede 
do Museu do Vinil. E 
onde se consolidou 
o Clube do Blues. 
Cortesia de Lula, 
o fundador deste 
original moto clube.

11. Ensaio Geral nas 
quadras 4/6/9/10 
(praça do Xinxa)

12. Onda Bar

13. Bar do Rock

14. Zepelim

15. Maloca 

Pontos do Rock no Guará

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


VISITE NOSSAS  
CENTRAIS DE VENDAS

2 0 8 /2 0 9  N O R T E
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

N O R O E S T E
(CLNW 2/3)

G U A R Á  I I
(QI 33 Lote 2)

EM CONSTRUÇÃO APTº TIPO APTº GARDEN COB. LINEARES

ENTREGA EM  
ABRIL / 24

127 a 130 m2
2 vagas 
de garagem

192 a 422 m2
Até 3 vagas
de garagem

256 a 258 m2
Até 3 vagas
de garagem

O EDIFÍCIO QUALIDADE VANTAGEM PROJETO

Arquitetura moderna
Duas torres
Exclusivos  
62 apartamentos 

Lazer completo
Alto padrão de 
acabamento
Praça com jardins  
e lazer no pilotis

Excelente localização
Perto do parque ecológico 
Conforto térmico,
lumínico e acústico

Estrela  
Arquitetura

Perspectiva | SalaRESIDENCIAL MAESTRO CLÁUDIO COHEN

QI 33 | Guará II 
4 Quartos

PROTEÇÃO  
DE PAI  
PARA FILHO
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