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BELA
AOS
52
e com muitos desafios

Com mais de meio século, Guará chega à sua maturidade, cheio de belezas e demandas
Uma cidade modelo, bela, mas
com muitos desafios e demandas.
Assim é o Guará, que em 5 de maio
completou 52 anos. Dessa vez, as comemorações, assim como em 2020,
ficaram distante de ser como todos
gostariam. Os eventos foram restritos
a lives, cursos e apresentações on-line, algo muito diferente de outras
épocas, quando o desfile cívico-militar era evento certo na avenida central, em frente à administração regional. Mesmo assim, os organizadores,
encabeçados pelo Executivo local, em
especial a Gerência de Cultura se desdobraram como puderam para trazer
atrações para a comunidade.
E com isso, haverá comemorações até o dia 10 de junho, como
a mostra ‘As Cores do Cerrado’,
montada bem no centro da Feira
do Guará com participação de vários artistas.
Desafios à parte, o Guará é hoje
em todos os aspectos uma das principais cidades do Distrito Federal.
O bairro tem 134.255 moradores,
no entanto, o número pode ser bem
maior porque o último levantamento foi feito pela Codeplan em 2018.
A renda per capita dos moradores também está entre as maiores entre todas as 33 RAs do DF. De acordo
com estudo também da Codeplan,
em média cada família fatura por mês
R$ 7.311,79.
Apesar de vários números que
elevam a cidade a um patamar invejável, o bairro tem muitos desafios, alguns deles permanecem há anos como
gargalos na cidade. Exemplo são as
invasões da QE 40, as irregularidades
no Polo de Moda, muitas ruas com
qualidade ruim do asfalto e uma coleta de lixo que há muito deixa a desejar.
Porém, investimentos previstos
para a cidade devem chegar ainda este
ano, animando a comunidade local. O
atual padrinho político é o deputado
Rodrigo Delmasso (Republicanos).

EXPEDIENTE
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Avenida central do Guará II: local é ponto de partida para a ‘Rua do Lazer’ aos domingos em tempos sem pandemia
Com
crescimento bem
acima da média,
apesar da beleza,
preocupa na
cidade a
chegada de
milhares de
moradores
ano a ano

O Kartódromo
Ayrton Senna, no
Complexo do Cave
é um dos desafios.
Há muito se fala
em privatização,
mas nem uma
coisa nem outra
sai do lugar

O bairro Lúcio
Costa, um dos
mais charmosos
da cidade tem
fama de lugar
tranquilo e
sempre atrai
muita gente

Apesar da
especulação
imobiliária
que nunca dá
trégua, o Guará
tem uma das
maiores áreas
verdes entre
todas as RAs
do DF
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O papel das lideranças no desenvolvimento
Muitos foram relevantes na construção da cidade ao longo de suas cinco décadas de história

João Paixão,
Pioneiro de 72
anos na ativa,
forte e firme
Por Amarildo Castro
Poucas pessoas no Guará
têm uma história tão rica na cidade como o pioneiro João Paixão. Aos 72 anos, Paixão, como
é carinhosamente chamado por
moradores, veio para o Distrito
Federal com os pais e irmãos aos
12 anos. Nascido em Serra Talhada-PE, aqui chegou em busca
de oportunidades e de trabalho,
mesmo sendo ainda uma criança. Antes, acompanhou seus
pais e 11 irmãos a fugirem da
seca, indo da cidade natal para
Itapetinga (BA) aos dois anos de
idade. Mas não permaneceu lá
por muito tempo.
Mais tarde, chegou ao DF,
novamente com a família. Foi
morar no Núcleo Bandeirante,
onde teve uma história bonita
como coroinha da Paróquia São
João Bosco, sob a coordenação
do lendário Padre Roque, que faleceu em 1994.

Depois se mudou para Taguatinga, onde passou toda a
sua juventude. Casado, já com
seus três filhos, Luciano Lima,
Marco Aurélio e Pedro Henrique, passou pelo Cruzeiro e
chegou ao Guará em 1982. Foi
na ‘Cidade do lobo’ onde teve
maior destaque, e desde então,
nunca mais parou de atuar,
mesmo do alto de seus 72 anos.
Aposentado do Senado Federal, continua na ativa, sendo
uma das lideranças mais atuantes na cidade.
Paixão faz questão de dizer
que partiu dele a iniciativa de
criar na cidade a primeira Prefeitura Comunitária do Guará,
na QE 36, onde a comandou
por vários anos. “Tinha muitas
demandas, a cidade era carente
demais, e por isso, tivemos que
expandir o trabalho depois da
atuação na prefeitura”, comenta o pioneiro.
Paixão conta que muita
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Alírio Neto pela Administração do Guará, o ex-administrador foi quem mais o ajudou
nas melhorias para a cidade.
“Fico com saudade daquela
época, o Alírio era muito empenhado e fazia toda a diferença”, relata.
Após a fase de prefeito
comunitário, Paixão ocupou
outros cargos de relevância no
Guará e no DF. Foi chefe da
Comissão da Defesa Civil no
Guará, chefe de gabinete no
Cruzeiro e Lago Norte, além
de administrador do Parque da
Cidade, no Governo Arruda.

“

Foram anos difíceis, mas fomos superando,
ajudei a incentivar a criação de outras
prefeituras, criar associações, assim a
cidade foi mudando para melhor”
gente à época começou a procurá-lo para ajudar a sanar
demandas na cidade, assim,
conseguiu junto à administração local a iluminação dos becos do Guará, pois antes, todos
escuros. “Foram anos difíceis,
mas fomos superando, ajudei
a incentivar a criação de outras
prefeituras, criar associações,

assim a cidade foi mudando
para melhor”.
Ele diz que se sente feliz
por ter dado o pontapé inicial
para que o Guará tivesse a primeira prefeitura registrada em
cartório, no caso a da QE 36.
Em todos esses anos, faz
questão de lembrar que em
1998, durante a passagem de

Motivação
“Hoje a gente passa por
um período difícil, não há
muito interesse em cuidar das
quadras, além disso, a própria
Administração do Guará deveria apoiar mais, começando
pela administradora. Deveria
haver mais aproximação entre
lideranças comunitárias e o
Executivo local, partindo essa
iniciativa da própria chefe do
Executivo”, relata.
Segundo Paixão, o deputado Delmasso, que representa a cidade precisa incentivar
mais o trabalho das lideranças
comunitárias. “A manutenção
pode ser melhorada com o
apoio das lideranças locais,
e para isso, essas lideranças
precisam de mais apoio”.
Para concluir, Paixão diz
que o Calçadão do Guará precisa ser revitalizado e ordenado.
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Novo painel, nova

REFERÊNCIA

Monumento instalado em frente à administração regional se destaca com obra do artista
Zakeu Vitor, em parceria com a Confraria Guará, Gerência de Cultura e Executivo local
Uma das últimas atrações em
comemoração aos 52 anos do Guará
chega para trazer nova referência.
Trata-se do ‘Novo Monumento do
Guará’, projeto idealizado e realizado
pelo ativista cultural Miguel Edgar,
da Confraria Guará, com parceria
de dois artistas plásticos guaraenses,
o mestre Zakeu Vitor e Julimar dos
Santos. O último, gerente da Casa de
Cultura. O trabalho contou ainda com
apoio da Administração do Guará.
Na obra de arte, que fica em frente ao Executivo local e foi inaugurada na sexta-feira, dia 28, é possível
observar flores do cerrado, algumas
nativas da cidade, como orquídeas,
caliandras e lobeiras.
Com uma referência poética ‘O
lobo chora por seus amigos que estão
presos em zoológicos’, a nova estatueta
foi feita em sucata. Tem olhar observador para os pedestres e carros que
passam na avenida central.
“Há muitos anos que venho pedindo para o Zakeu fazer um lobo
para colocarmos na cidade, e com
mais esse aniversário, chegou a
hora”, diz Miguel Edgar.
Ele ainda acrescenta que “não
é monumento, é uma obra de arte
a céu aberto, o Guará como um polo
de cultura, merecia esse presente em
forma de arte. me sinto realizado”.
O custo da obra é estimado em 18
mil reais, em recursos levantado pela
Confraria Diversão e Arte que tem a
frente Miguel Edgar.

Fotos: Confraria Guará
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Avenida central do Guará II: local é ponto de partida para a ‘Rua do Lazer’ aos domingos em tempos sem pandemia

Cidade tem uma das melhores feiras do DF
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O segmento
de castanhas,
doces, queijos
e vinhos foi um
dos que mais
cresceu nos
últimos anos
no local.
4

5

Confecções
sempre
estiveram em
alta na Feira do
Guará, e este
ano não poderia
ser diferente. 5

1
3

2

Nos últimos anos,
a Feira do Guará
agregou diversos
segmentos de
lojas, como
chapelarias e
perfumarias.
1,2 e 3

Pastelaria
Universidade
do Pastel é um
dos símbolos da
Feira do Guará
há mais de duas
décadas. 6

4

6
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O papel das lideranças no desenvolvimento do Guará
Fotos: Amarildo Castro

CARLINHOS NOGUEIRA

Ex-administrador
pegou ‘fase boa’
para obras

Pioneiro, ele conta que se sente bem
por poder participar de momentos
importantes na história do Guará
Por Amarildo Castro

Pioneiro, Carlos Nogueira,
o Carlinhos, 69, chegou à cidade em 1969, na companhia dos
pais, Sr. Manoel José da Costa e
Dona Elísima Nogueira e irmãs,
Elizabete e Margarete depois de
ficar 9 anos no Gama. Mas ao desembarcar no Guará, nunca mais
saiu. Na primeira ação, ao lado
da família, ajudou a fundar o
Supermercado Amazonas, na QI
08. Já com alguma experiência
no setor, ao lado de empresários
conhecidos na cidade, ajudou a
fundar no início dos anos 80 a
Associação Comercial e Industrial do Guará (Acig). Pouco
tempo depois, presidiu com su-

cesso a entidade.
“Eram anos difíceis, mas
desde aquela época, já me sentia
um vencedor por poder participar ativamente de coisas importantes para o Guará, como a
criação da Acig”, conta.
Mais tarde, a convite de políticos locais, começou a trabalhar
no serviço público, com cargos na
Administração do Guará. Sua vida
viria a dar uma ‘guinada’ maior
em 2011, quando por indicação do
então deputado Alírio Neto, à época ‘cedido’ para a na Secretaria de
Justiça do DF, foi nomeado administrador do Guará.
“Os tempos eram outros, a
gente conseguia fazer obras o
tempo todo, e foi nesse período

“

Os tempos eram outros, a gente conseguia fazer
obras a todo instante e foi nesse período que trouxemos
para o Guará o maior investimento na área de esportes,
inaugurando vários campos sintéticos e
Pontos de Encontro Comunitário”

que trouxemos para o Guará o
maior investimento na área de
esportes, inaugurando vários
campos sintéticos e Pontos de
Encontro Comunitário (PEC),
que estão aí sendo usados pela
comunidade até os dias de hoje,
e isso me faz muito feliz”, afirma Carlinhos.
“Foi uma honra ter administrado o Guará. À época, a cidade
era carente de equipamentos, e a
gente trouxe vários investimentos”, relata.
Após a saída da Administração do Guará, ocupou no
Governo Rollemberg cargo
de diretor da Companha de
Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), e mais
recentemente aposentou-se,
mesmo assim, participa de
ações sociais, sempre.
Em
trabalho
recente,
doou material esportivo para
a Escolhinha Bom de Boa, no
Guará I. “Gosto de colaborar,
especialmente para grupos de
crianças”, relata.
Cobrança
Com um passado de sucesso
na área de esporte, Carlinhos diz
que está esperançoso por revitalização dos espaços que foram
criados no passado. “Temos o
Delmasso que faz um bom trabalho no Guará, e quero pedir a
ele para que olhe para essa parte do lazer e do esporte, porque
está precisando de umas reformas, e quem vai agradecer é a
comunidade, são oito anos sem
reformas”, diz.

GuaráHOJE Cidades

Região Metropolitana

‘Terra do Nem’,
terra de quem?

15 a 31 de maio de 2021 - 6

Região busca identidade, mas para que isso ocorra, é preciso empenho dos governos do DF e Goiás
Uma região que cresce muito
acima da média nacional. Cresce
mesmo até mais que o vizinho
rico Distrito Federal, mesmo assim, historicamente é vista com
certo grau pejorativo, e em nenhuma fase recebeu investimentos maciços como outras áreas
mais ricas. Estamos falando da
Região Metropolitana de Brasília,
o chamado Entorno do DF. Nem
mesmo a tentativa de mudar o
quadro no passado, com a criação da chamada RIDE, Região
Integrada de Desenvolvimento,
formada por 33 municípios goianos e mineiros não deu muito
certo. E assim como no passado,
os problemas de relacionamento
entre governos continua, inclusive na atual gestão, embora do
lado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) vem dando
uma atenção maior à região, com
investimentos de destaque.
Apesar disso, projetos que nasceram com a proposta de atender
às duas regiões, como o BRT, o
chamado ‘transporte leve sobre
rodas’, feito por ônibus integrados,
só atende até Santa Maria, e não
contemplou uma só cidade do Entorno. Assim, as carências na área
de Saúde, transporte (especialmente) e serviços continuam.
Para acentuar ainda mais o
problema, a chegada da pandemia coronavírus arregalou ainda mais a necessidade de união
entre o Distrito Federal e Goiás.
As ‘brigas’ na mídia entre os dois
governadores, das duas federações em nada adiantou, e pessoas
morreram e ainda continuam a
morrer por covid-19 aos montes,
tanto no DF quando no Entorno.
Para o líder comunitário de
Valparaíso, José Iran, não se re-
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Na atual gestão, o governador
Caiado tem se mostrado
sensível à causa do Entorno

solve o problema do DF sem resolver a questão do Entorno. “As
duas regiões precisam uma da
outra, especialmente em mão de
obra, a pessoa que pega covid-19
lá traz para cá e vice-versa. É
preciso mudar o pensamento, o
transporte é a chave da mudança”, enfatiza.
Outro morador de Valparaíso que falou com a reportagem
foi Fred Gurgel. Presidente da
associação comercial da cidade,
ele acredita que é preciso acabar com essa história de ‘Terra
do Nem’. “Desprezam por conta da distância com Goiânia,
mas o DF também não valoriza por ser Goiás, lá, o GDF não
pode ser uma ilha de riqueza
cercada por um mar de pobreza, então tanto o DF quando a
Região Metropolitana precisam
de equipamentos funcionando
e qualidade de vida”, relata. Ele
sugere que os governos trabalhem sem diferenças.
O jornalista Elifaz Barros é
outro defensor dessa ‘união’
entre DF e Entorno. “Tudo começa pelo transporte e pelo interesse em querer fazer”, fala.

Divisa de Goiás com o DF na BR 040, dentro da cidade de Valparaíso: terra pertence a quem mesmo?

Estação de trem na Bernardo Sayão, perto do Núcleo Bandeirante
tem passado de glória e dias de abandono atualmente

Zé Airan: “Uma das prioridades
tem que ser o transporte”

Trem de passageiros
poderia ser solução
Projeto alavancado pelo exgovernador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB), o trem de passageiros
poderia ser uma boa alternativa
para baratear o transporte entre
as cidades de Goiás e DF, mas o
antigo mandatário não conseguiu
concluir o trabalho, e na atual gestão, a ação está ‘travada’ devido às
diferenças entre
entre os atuais governadores. O projeto chegou a ganhar uma locomotiva, que seria
cedida pela Companhia Metropolitana de Transporte de Recife,
mas com o pouco interesse dos
gestores locais, o projeto está engavetado de novo.

Enquanto a solução não vem,
os problemas do Entorno se juntam aos do DF. As contaminações cor coronavírus e mortes
nas cidades que cercam
cercam a capital, por exemplo, são muito parecidas com as cidades ricas do
vizinho ‘endinheirado’. A guerra urbana da violência que afeta
o DF, também tem a ver com a
pobreza em muitas cidades da
Região Metropolitana, onde jovens deixam de estudar para
viver na marginalidade, muitas
das vezes por falta de opção
ou porque não têm incentivos,
como emprego e renda.
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Acontece no Entorno-DF (1)

Mossoró faz balanço
do novo mandato
em Valparaíso

“

A nossa expectativa agora
é de fazer a vacinação de
todo o ‘corpo’ da Educação
para que possamos retomar
as aulas presenciais. Em
relação à população no geral,
já chegamos a 18 mil doses
aplicadas entre primeira e
segunda dose””
Sobre a vacinação
contra a covid-19 em Valparaíso

“

Na parte de iluminação,
avaçamos bem este
ano, com R$ 2 milhões
de investimentos feitos
em parceria com a Enel
Distribuidora Goiás e mais
R$ 2 milhões com
recursos próprios”
Sobre investimentos na
iluminação pública na cidade

“

Em tempos difíceis,
precismos nos preocupar
muito com a parte social.
Nos últimos meses
distribuímos mais de
2 mil cestas básicas e
recentemente recebemos
mais 400 do Atacadão
Costa, assim, a comunidade
carente é atendida”
Sobre o assistencialismo social

Mandatário do município
vizinho ao DF diz que desafios
em tempos de pandemia são
grandes, mas trabalhos na
cidade avançam a cada dia
com muita dedicação de sua
equipe. Previsão é de mais
investimentos ainda este ano
Texto e fotos: Amarildo Castro
Após pouco mais de quatro
meses à frente da Prefeitura de
Valparaíso de Goiás em seu segundo mandato, o prefeito, Pábio Mossoró (MDB), 42 anos,
fala com exclusividade ao Blog
do Amarildo e ao GuaráHOJE
Cidades - mídias que atuam na
região - sobre os seus primeiros
cinco meses à frente do Executivo
local neste ano de 2021. Em café
da manhã com o jornalista Amarildo Castro, aproveitou para discorrer sobre as melhorias que a
atual administração trouxe para
a cidade. Afirma ainda que assim
como na sua primeira gestão, os
desafios continuam, mas com trabalho e está superando demanda
por demanda. Abaixo, veja o que
disse o prefeito sobre variados temas e projetos para a cidade:

Refis

“Aguardada pela comunidade local, que busca quitar
seus débitos com a prefeitura
local em impostos de anos anteriores, acabamos de sancionar a
lei que dá início ao Programa de
Incentivo à Regularização Fiscal
(Refis). Com isso, desde o último
dia 12 deste do mês de maio, o
contribuinte já pode pagar com
descontos seus débitos com a
prefeitura. No caso de juros e
multas, o contribuinte tem desconto de 90%. Além disso, quem
está em dívida com o Executivo tem desconto de 30% no valor principal do débito entre os
anos de 2008 e 2012. De 2013 em
diante, dos descontos reincidem
sobre os juros e multas, no caso,

90% de desconto. Além disso, todos os débitos ainda podem ser
parcelados”.

Laboratório de
robótica

“Esse é um grande avanço em nosso município para o
público jovem, em especial. Na
prática, por meio de uma parceria entre o Governo de Goiás,
a Prefeitura de Valparaíso e o
Instituto Campus Party (Include), estaremos disponibilizando aulas de robótica e vários
cursos na área digital. Nosso
governador está muito empolgado com esse projeto, que contempla também outras cidades
da região. Para isso, Caiado
esteve em nossa cidade para
inaugurar a unidade de Valparaíso, que fica na Casa Cultura
Mestre Sabá. O projeto foi desenvolvido em parceria com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi),
o projeto, ainda, conta com o
apoio do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Programando o Futuro, da Universidade
federal do Rio Grande do Norte
- UFRN e GOUVÊA”.

Iluminação de LED

“Existe na cidade dois programas de iluminação de LED,
onde a Enel Distribuidora Goiás
entrou com R$ 2 milhões, trocando lâmpadas do canteiro central
da BR 040 e a Avenida Central do
Jardim Oriente. Por outro lado,
a prefeitura contratou mais R$ 2
milhões para atender locais como
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Mossoró durante caminhada na Avenida das Palmeiras: hábitos mantidos
desde que assumiu seu primeiro mandato, em 2017
o Pacaembu, Rua Minas Gerais e
Vila Guaíra. Mas nossa previsão
é de atender todos os bairros”.

Laboratório
do Projeto
Include,
instalado
em maio na
Casa Cultural
Mestre Sabá:
paraceria
com o
Governo de
Goiás

Cursos do Senai

“Por meio de uma tratativa
da Secretaria de Desenvolvimento Social, comandada por
Zé Antônio e o Senai, estamos
buscando cursos para nossa
comunidade. O processo está
bem avançado, e a expectativa
é que isso já ocorra no segundo
semestre”.

Por meio
de parceria
com a Enel,
iluminação
da cidade
recebe
investimentos
de R$ 4
milhões

Distribuição de
cestas básicas

“Temos algumas parcerias.
Nos últimos meses já distribuímos cerca de duas mil cestas.
Além disso, recebemos uma doação do Atacadão Costa que nos
enviou 400 unidades. A distribuição é feita por mapeamento,
especialmente para quem está
cadastrado em nosso sistema.
Quem não está cadastrado, pode
se cadastrar na Secretaria de Desenvolvimento Social ou nas três
unidades do CRAS”.

Ônibus novo

“Foi uma emenda parlamentar do deputado Major
Vitor Hugo. É um ônibus automático e vai melhorar o transporte de nossos alunos da rede
pública assim que as aulas presenciais retornarem. Em breve,

Com rotina simples, o prefeito mantém tradição de visitar e prestigiar o
comércio da cidade, onde tem vários amigos

teremos outro veículo, dessa
vez com emenda do deputado
Célio Silveira”.

Campo sintético

“Estamos finalizando o
complexo esportivo do Jardim
Céu Azul. Nossa previsão é
que no mês de junho a obra seja
entregue. Esse complexo será
um dos mais modernos de toda
a região, inclusive com a instalação de uma raia em volta do
campo. Com a volta das ativi-

dades esportivas, a gente vai
avançar ainda mais”.

Entrega de kits
escolares

“Iniciamos a entrega dos
kits da merenda escolar, atendendo toda a rede municipal.
Isso ajuda as famílias na alimentação em um momento tão
difícil que a cidade enfrenta. O
program cotinua até que as aulas presenciais retornem”.

Vacinas e testes
contra a covid

“Já avançamos bem, com
um número expressivo de doses
aplicadas em diferentes públicos. A nossa expectativa agora
é de fazer a vacinação de todo
o ‘corpo’ da Educação para que
possamos retomar as aulas presenciais. Em relação às vacinas
já chegamos a 18 mil doses aplicadas entre primeira e segunda
dose. Continuamos ainda com a
testagem da população.

IPTU

“Prorrogamos o prazo com
o desconto de 40% para pagamento neste mês de maio. Mas
se o arrecada não for o esperado, veremos se há possibilidade de manter o desconto para o
mês de junho”.

Terceirizados

“Conseguimos pagar as
exonerações feitas no ano passado. Agora já iniciamos a recontratação desses terceirizados. A expectativa é de normalizar o quadro em breve”.

Aniversário de
Valparaíso

“Estamos já há poucos dias
da comemoração dos 26 anos

da cidade. Montamos uma
comissão para realização das
atividades, mesmo que sejam
feitas de forma on-line. Temos
também obras, com mais de R$
6 milhões em investimentos”
A expectativa é que possamos
fazer uma boa comemoração
dentro do ‘novo normal’, fazendo o melhor possível.

Considerações do
segundo mandato
“A pandemia nos deixou
em situação difícil porque mudou a forma de trabalhar, de
fazer as coisas e nos impôs essa
crise sanitária não só em nossa
cidade, mas em todo o país e no
mundo inteiro. Aqui em Valparaíso, além das demandas que
já eram muitas, tivemos que
dar uma atenção muito maior
à Saúde na cidade, cuidar do
bem-estar das pessoas porque
todos sabem a letalidade desse
vírus. Apesar das mortes, que
eu lamento muito, avançamos
bem e nunca paramos e nem
vamos parar. A nossa intenção é fazer o melhor mandato,
para que possamos deixar na
cidade a nossa marca positiva.
A comunidade pode esperar
muito de mim, de nossa equipe
porque fui eleito mais uma vez
para trabalhar e foi nisso que os
moradores depositaram a confinaça em nós.

GuaráHOJE Cidades

Acontece no Entorno-DF (2)

LUZIÂNIA

Diego Sorgatto responde Ana Lúcia
após sua live bombástica
Comandante da ‘extensão’ da prefeitura
no maior bairro da cidade goiana criticou
duramente o prefeito em live
Uma crise política sem precedente e onde ninguém sabe ao
certo o resultado. Assim pode ser
considerada a live ‘tsunami’ promovida pela vice-prefeita de Luziânia e secretária Extraordinária
de Administração do Jardim Ingá,
o maior bairro da cidade contra o
prefeito Diego Sorgatto (DEM).
Ana divulgou na noite da última
sexta-feira, 28, um vídeo onde faz
uma espécie de desabafo contra o
mandatário do município goiano,
distante do Plano Piloto, no DF, 60
quilômetros.
Em tom de emoção e desabafo, disse várias frases ‘pesadas’ contra Sorgatto: “Eu não
aguento mais ficar escondendo
o que está acontecendo. Falei
com o prefeito em fevereiro.
Eu tento falar com ele, mando
mensagem, pedindo para que
venha aqui conversar comigo
e ele não vem, não escuta, não
responde. Parece que estou
com uma lepra, com covid-19,
porque eu não tenho a presença do prefeito aqui comigo”.

Foto: Reprodução do Instagram

E continuou: “Já chamei ele
para inúmeras conversas. Eu
converso com o prefeito só pelo
WhatsApp, são conversas vagas.
O que está acontecendo é um
jogo político que nem eu estou
entendendo. Até com o assessor
dele eu já conversei tentando
marcar um horário na agenda
dele. Me sinto envergonhada de
dizer isso a vocês, mas como eu
poderia administrar uma cidade
sem o apoio do prefeito aqui comigo?”, esbravejou na live.

Resposta do prefeito
Após o incidente, Sorgatto
usou as mesmas redes sociais
para dizer que o vídeo de Ana
Lúcia continha, em sua opinião,
muitas inverdades e era desrespeitoso. “O vídeo tem informações que não são verdades, estou
aqui em respeito à população de
Luziânia, e neste momento ao
povo do Jardim Ingá. Já estive
com ela, a Ana Lúcia várias vezes, sempre discutindo os temas.

Após ser duramente criticado, o prefeito Diego Sorgatto usou o Instagram para responder Ana Lúcia
Os problemas no Ingá são os
mesmo de toda a cidade, sem dinheiro, sem condições adequadas, mas nós fomos eleitos para
isso, para ajudar o povo e resolver as demandas”, citou.
“Eu lamento mais uma vez

LEGISLATIVO

Autorizada transferência de recursos
Em sessão extraordinária
realizada no último dia 20, a
CML aprovou transferência
de recursos com o objetivo de
atender necessidades emergenciais do Poder Executivo.
O montante soma 600 mil reais
destinados para Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania. O PL 16 de 13 de maio
de 2021 destina a verba para
pagamento de banco de horas
dos Policiais Militares e Civis
do município.
Na mesma ocasião, o Projeto de Lei 018 de 13 de maio
de 2021, encaminhado pelo
Poder Executivo e aprovado
por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal de
Luziânia destina pouco mais
de R$ 497 mil para a compra
de material de consumo para

Carlos da Liga, presidente da Câmara de Vereadores de Luziânia
a Secretaria de Saúde. Os recursos do Fundo municipal
de assistência social Covid-19
são para aquisição de: EPIs

(Equipamento de Proteção
Individual), alimentos ricos
em proteínas e custeio das
entidades de acolhimento.

pelo vídeo precipitado, desrespeitoso divulgado. Sempre ajudei a Ana Lúcia, desde quando
era deputado, inclusive quando
ela teve o mandato ameaçado,
eu continuei a ajudar. Venho
aqui não para responder a Ana,

mas para mostrar o meu respeito
com o povo de Luziânia, e neste momento, especialmente com
o povo do Jardim Ingá, assim,
quero trabalhar até o final do
mandato para manter a cidade
justa”, finalizou.

Vereador pede
estudo para
implantação de
usina de asfalto
O vereador e vice-presidente da CML, Marcelo Meireles
(DEM), observa que a Prefeitura Municipal de Luziânia
tem dificuldade em atender
as inúmeras ações tapa-buracos no município e distrito do
Jardim Ingá. A proposta que
já vem sendo implantada em
outros estados brasileiros pode
ser aplicada em Luziânia. “As
usinas trazem economia de até
30% nas despesas de pavimentação”, lembrou o vereador.
Indicação do vereador Marcelo Meireles pede estações de
ciclismo
Com o objetivo de oferecer melhores condições para a

prática ciclística, o vereador e
vice-presidente da CML, Marcelo Meireles (DEM), pede através de indicação a implantação
no Parque Ecológico, outra ao
lado do bar do Manelão e outra em uma lanchonete que fica
em frente ao antigo Acquaplay
às margens da BR-040. “A estação é uma estrutura simples
com algumas ferramentas que
auxiliam os atletas caso ocorra
algum imprevisto. Um projeto
simples e funcional que resulta
em benefícios aos praticantes
do esporte”, detalhou.

Fotos de Amarildo Castros
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PL de Plácido Cunha
aumenta rigor para
condenados na Lei
Maria da Penha
Na prática, pessoas que já não podem
recorrer após condenação ficam proibidas
de ocupar cargos públicos no município
Apresentado no último dia
19 de maio, Projeto de Lei de autoria do presidente da Casa, Placido Cunha (Avante), que proíbe a nomeação, no âmbito da
Administração Pública Direta e
Indireta dos Poderes, Executivo
e Legislativo, do Município de
Valparaíso de Goiás, para todos
os cargos em comissão de livre

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na
Lei Federal de nº 11.340, de 07
de agosto de 2006 – conhecida
como Lei Maria da Penha e na
Lei Federal de nº 13.104, de 09
de março de 2015 – denominada
Lei do Feminicídio
Segundo texto da maté-

O vereador Plácido Cunha atua além do comando da Casa,
apresentando importantes projetos no Legislativo
ria, as pessoas que estiverem
exercendo cargos em comissão e forem condenadas com
decisão transitada em julgado
deverão, imediatamente, ser
exoneradas de seus cargos,
até a comprovação do cumprimento de pena.
Sobre o mesmo tema de
combate à violência contra a
mulher, a vereadora Professora
Elenir (MDB) também apresentou matéria que cria a Patrulha
Maria da Penha na Guarda Municipal, com intuito de prevenir
a ocorrência de violência do-

méstica ou sexual contra mulheres, desenvolvendo ações
de verificação do cumprimento
das medidas protetivas estabelecidas pelo judiciário.
De acordo com os artigos,
5º e 7º da Lei Maria da Penha,
a violência contra a mulher
é qualquer conduta, ação ou
omissão de discriminação,
agressão ou coerção que cause
dano, morte, constrangimento,
limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social,
político, econômico ou perda
patrimonial.

Mossoró sanciona PL que legaliza food trucks
Depois de muita expectativa, enfim, os comerciantes de
Valparaíso de Goiás que trabalham no segmento de food
truks agora podem comemorar porque o PL nº 011/2021
do vereador Paulo Brito (PSC)
foi sancionado pelo prefeito
Pábio Mossoró (MDB). Com
isso, a atividade agora passa
a ser regular e amparada pela

Lei 1.488/2021, abrindo um
novo leque de oportunidades
para que esses empreendedores possam trabalhar em
segurança. Agora só falta estabelecer algumas regras para
que possam atuar na cidade
sem ser preciso ‘se esconder’,
como alguns diziam.
A transformação do PL em
lei deixou o vereador Paulo

Brito bastante animado, o que
o levou a fazer postagens em
redes sociais. À reportagem,
comentou: “Vai trazer a possibilidade de gerar mais empregos para a nossa comunidade, sem contar que agora as
pessoas do setor vão se sentir
mais seguras para trabalhar, e
assim, toda a cidade ganha”,
disse Brito.

Anemia
falciforme é
alvo de projeto
de Alceu
Anemia falciforme, mesmo com o avanço da tecnologia na área de medicina continua a ser uma das doenças
mais difíceis para tratamento em todo o Brasil, e não é
diferente na Região Metropolitana do DF. Pensando
nisso, o parlamentar Alceu
(PL), apresentou na Câmara
Municipal de Vereadores de
Valparaíso um PL que busca
facilitar a vida de pessoas e
familiares que convivem com
o problema.
A anemia falciforme é
uma doença hereditária (passa dos pais para os filhos) caracterizada pela alteração dos
glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos
com uma foice, daí o nome
falciforme. Essas células têm
sua membrana alterada e
rompem-se mais facilmente,
causando anemia.

Legislativo-DF
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Delmasso propõe criação
de parques vivenciais

Cidades contempladas seriam Guará, Park Way e Lago Norte. De acordo com o parlamentar,
há muito tempo moradores dessas egiões anseiam por mais área verde de lazer
O vice-presidente da Câmara
Legislativa do DF, deputado Delmasso (Republicanos), protocolou três projetos de lei que criam
parques urbanos no Guará, Park
Way e Lago Norte. A criação dos
parques visa a conservação das
áreas verdes, o estímulo da prática de atividades físicas e de recreação e lazer da comunidade.
A sugestão é que no Guará II,
seja instalado o Parque Urbano
Bosque dos Eucaliptos entre as
quadras QE 38, 40 e 42. No Park
Way, a ideia é que o Parque Ecológico do Córrego Seco seja estabelecido nas quadras 27, 28 e 29.
Já no Lago Norte, o Parque Urbano do Setor de Mansões, entre o
conjunto 19 da ML e o conjunto
01 da ML 11.
“A grande vantagem dos parques urbanos é propor aos moradores de metrópoles a opção de
visitar áreas naturais, com paisa-

gens verdes, fauna e flora, sem a
necessidade de percorrer grandes
distâncias. É neles que grande
parte da população urbana desenvolve sua relação com a natureza, o que faz dos parques uma
ferramenta para conscientização
ambiental”, explica Delmasso.
No Park Way, a criação do
Parque Ecológico do Córrego do
Mato Seco, visa também, a manutenção da recarga do lençol freático, salvaguardar nascentes que
vertem para o Córrego do Mato
Seco. O córrego se junta ao Ribeirão do Gama e abastece a Vargem
Bonita e a Fazenda Água Limpa
da Universidade de Brasília, sendo um dos principais afluentes
do Ribeirão do Gama, que deságua no Lago Paranoá.
Benefícios à comunidade
Segundo Delmasso, outro
benefício proporcionado pela

preservação desta área do Park
Way, será a manutenção da biodiversidade, de plantas, insetos
e animais que encontram abrigo
e alimento provenientes dessas
novas árvores. “Além disso,
pode-se ainda mitigar a poluição química e sonora, reduzir o
efeito de ilha de calor, aumentar a disponibilidade e qualidade da água, reduzir a erosão
do solo e, por consequência,
o assoreamento dos cursos de
águas locais”, exemplifica o
parlamentar.
As administrações regionais
serão responsáveis por desenvolver as regras para o plano diretor
dos parques, instrumento utilizado no planejamento e na gestão dos ambientes. Com isso, os
parques não somente serão criados, como também contarão com
regras específicas de utilização e
preservação.

Delmasso em evento no Parque do Guará: prioridade para o verde

Sardinha visita o Guará e cita cultura
Mais um deputado visitou o
Guará na quinta-feira, 20, para
ouvir os moradores e conhecer
de perto as demandas da cidade,
especialmente na área de cultura
e comércio. Dessa vez, a ‘caminhada’ pelas ruas da RA foi feita
pelo parlamentar Reginaldo Sardinha (Avante). A visita foi um
convite da Confraria Guará, entidade que faz um trabalho comunitário na cidade voltado para a
cultura, lazer e colaboração com

Projeto de Júlia Lucy dá mais
tempo para adaptação à
chamada ‘Lei do Canudinho’
Foi aprovado hoje, em
2º turno, o Projeto de Lei nº
1.550, de 2020, de autoria da
deputada distrital Júlia Lucy
(NOVO), que prorroga em 48
meses o prazo para a entrada
em vigor da Lei n° 6266, que
obriga os estabelecimentos
comerciais utilizarem canudo
e copo fabricados com produtos biodegradáveis, aprovado
na Câmara Legislativa no final de 2018. Na prática, os
estabelecimentos comerciais
terão mais dois anos para se
adaptarem às exigências de
consumo de produtos biodegradáveis.

as demandas em geral. Sardinha
esteve na Feira do Guará e na
Casa da Cultura, locais acredita
que pode colaborar de uma forma mais rápida.
Para a Casa da Cultura, a
‘bola da vez’ é a instalação de um
estúdio para que as bandas locais
possam usar o espaço, já que a
maioria não pode arcar com os
custos de um estúdio profissional particular. De acordo com
Miguel Edgar, a Confraria Gua-

rá cobra da administração local
a viabilidade do projeto. “Acho
que tem tudo para dar certo, e esperamos que nos próximos meses a parte de projeto possa ficar
pronta para que possamos dar
andamento.
De acordo com o deputado
Sardinha, ele tem a intenção de
destinar uma emenda para a
construção do estúdio, mas precisa antes, da aprovação de viabilidade.
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As dicas e o hobby de Adriana Koltz
Influenciadora digital e ex-moradora do Guará
compartilha com sucesso sua rotina nas redes sociais

A modelo e influenciadora digital
Adriana Koltz @adriannakoltzz vem
se destacando nas redes sociais com
seu carisma e dicas de treinos, motivação e o que mais gosta de fazer:
fotografar e mostrar sua beleza. Sulista, moradora no Distrito Federal
há 19 anos, onde os primeiros 9 anos
foram no Guará, ela adora visitar a
feira da cidade e correr no calçadão.
“Como gosto muito esportes e ter
uma vida saudável, é comum fazer
corridas pelo calçadão. É muito bom
pra treinar, por ter diferentes trechos e aumentar o condicionamento
físico”, contou.
A prática esportiva faz parte do
seu dia a dia, e agora ainda mais,
visto que Adriana se inscreveu para
a segunda temporada do Reality Juju
Boot Camp, da musa fitness Juju Salimeni, da qual ela assume ser fã nº 1
e se inspirar diariamente. “Estou ansiosa para anunciarem o quanto antes
as participantes selecionadas. Assisti
a primeira temporada e me apaixonei, tem tudo a ver comigo. É um dos
meus objetivos participar desse reality e estou esperançosa”, contou para
a reportagem.
Além de estar envolvida com atividades físicas regularmente, ela se
divide o tempo com as atividades
profissionais e seu ritmo frenético de
estudos no curso superior de Direito (sua terceira graduação) e ainda é
concurseira. “Os estudos sempre estiveram presentes na minha rotina, é
como respirar. É preciso estar sempre
em atualização e em constante busca
pelo aprendizado. Vejo que através
deles que consegui conquistar grande parte de meus objetivos”, disse a
jovem estudante, Pós-Graduada em
Ciências Forenses formada em Farmácia e Controladoria Empresarial.

FICHA TÉCNICA
Fotos: Juliano Rodrigues
Maquiagem: Bruna Rodrigues
Produção: Graciliano Candido
Locação: Rede Acuas Fitness e Hotel
Fazenda Vila Velluti

Empreendedora de sucesso, Adriana Koltz gosta de auxiliar praticantes de esportes e dá dicas de empreendedorismo

Ações sociais
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Além da construção da sede, a Creche Santo Aníbal continua o atendimento remoto às mais de 300 crianças

Diane Galdino, a diretora: mais esforço na pandemia

Creche Santo Aníbal ganha alvenaria
Serviço conta com apoio de voluntários desde o início da pandemia. Trabalhos já estão adiantados

Por Amarildo Castro
Em tempos de pandemia, as
instituições sem fins lucrativos
que visam atender à comunidade passaram a ocupar um espaço ainda maior na sociedade. E
nesse contexto, destacam-se as
creches. Com atuação no Polo de
Moda há quase dez anos, a Creche Santo Anibal tornou-se um
modelo de assistência para mais
de trezentas famílias, atendendo
quase 400 crianças.

A diretora da instituição, Diane Gaudino explica que desde o
início da pandemia coronavírus
a instituição nunca parou um só
dia, e ao contrário, apesar das
aulas presenciais estarem suspensas desde o dia 11 de março
de 2020, as atividades na creche
aumentaram porque agora a
unidade é procurada por várias
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Entre as atividades a ações diárias, com apoio de muitos volun-

tários, Diane explica que aproveitou o momento da ausência de
aulas presenciais para prosseguir
com a luta por melhorias na creche. Assim, desde o ano passado
está sendo construído o que ainda faltava no espaço, já que boa
parte da instituição foi levantada em madeirite, e isso tem vida
curta. Agora, um reforçado e bem
construído prédio está sendo erguido nos espaços onde antes havia madeira.
Diane conta que a expecta-

tiva é que as melhorias possam ser concluídas até o final
deste ano. “É muito difícil
porque não temos um orçamento completo para as obras,
e vamos dando passos a cada
mês, mas para o mês seguinte,
em geral a gente não sabe se o
orçamento se ‘encaixa’ porque
tudo depende de doações. No
entanto, o projeto vai bem, e
dia a dia superamos os desafios’’, cita a diretora.
Até o momento, antes des-

sa nova etapa, maior parte da
creche não estava construída
em alvenaria, o que causava bastante desconforto para
alunos e professores. “Será
um grande avanço para todos que trabalham ou são
assistidos pela creche, porque teremos mais conforto
e condições adequadas para
ministrar as aulas depois que
a construção for entregue, e
assim, estamos muito ansiosos”, disse a diretora.

ESPORTES

ADG tem novo estatuto e lançará
escolinha para mulheres

Secretária de Justiça faz visita ao Guará
Em ação
promovida
por um grupo no Guará,
que tem à
frente o ex-administrador Edberto
Silva, a secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
(Sejus-DF), Marcela Passamani visitou a cidade no último dia
13. O evento ocorreu na Tenda da Libertação, na QE 38, comandada pelo pator Enóquio e contou também com a presença de
várias lideranças locais, como a administradora do Guará, Luciane Quintana, o prefeito da QI 09, Zé Maria, a vice-diretora do
Conselho de Segurança Comunitária do Guará (Conseg-Guará),
Cerlene Barbosa entre outras.
À reportagem, Marcela Pssamani disse que mantém uma relação estreita com a cidade e que muitas das ações da Secretaria
de Justiça chegam à cidade, especialmente por meio do Conselho Tutelar do Guará.
Edberto Silva, o organizador, afirmou que faz com seu grupo
ações semelhantes no Guará e em várias cidades, sempre para
ouvir demandas e fazer um trabalho de assistência social, como
distribuição de cestas básicas e alimentos. Como fez com parceiros no Guará um dia antes da visita de Passamani, com 50
famílias contempladas com cestas.

Uma das associações mais conhecidas no esporte na cidade,
a Associação Desportiva Guará
DF (ADG-DF) está de cara nova
e com vários projetos para executar, especialmente a partir do segundo semestre deste ano. Com
um novo estatuto – o último datava de 2008 – e com sua diretoria
reformulada, a entidade aguarda
a liberação definitiva de eventos
de forma mais deliberada, especialmente com maior parte da
população vacinada contra a covid-19, para assim, movimentar o
futebol com ênfase no Guará.
O atual presidente, Edgar
Fernandes conta que mesmo em
tempos com poucas atividades
no futebol, a ADG trabalha de
forma acelerada para realização
de campeonatos e outros eventos
a partir de agosto deste ano. Para
isso, há vários projetos, como o
Campeonato Veteranos do Guará, o Campeonato Principal Amador, o Campeonato de Base e o
infantil. Além disso, cerca de 60
mulheres treinam no Clube Caeso, em breve no Clube da Saúde
e quadras do Guará. As ‘meninas’ são comandadas por Dennis
Web, diretor da ADG.
Lobas do Cerrado
A intenção da ADG é criar
uma escolinha somente para

Edgar (D) e Dennis: juntos na reformulação da ADG

mulheres, e para isso já tem até
nome, “As Lobas do Cerrado’’.
A escolinha deverá ainda servir
para treinamentos de base para
futebol profissional feminino. O
pontapé inicial já foi dado com
a participação das atletas em
um jogo festivo na reabertura do
Campeonato Veterano da QI 22,
masculino”, diz.
De acordo com Dennis, a intenção por horas, em relação
às mulheres, é para que apenas
mantenham a forma física e não
há ainda preocupação com a idade, mas em breve a própria ADG
fará uma seletiva para formar
uma equipe de mulheres para

participar de campeonatos.
Outra ação que faz parte do
planejamento da ADG é um campeonato no Guará somente para
salão, o chamado ‘Rei da quadra’.
Esse campeonato visa valorizar
os atletas locais em todas as faixas etárias, tanto homens quanto mulheres e será realizado nas
quadras esportivas da cidade.
Para isso, segundo Edgar Fernandes, a ADG irá mapear dez quadras com melhores condições e
pleitear junto aos deputados verba para uma reforma rápida para
tenham boas condições de jogo.
O apoio da Administração do
Guará é bem-vindo nesta ação.
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Empresas & Negócios

Com profissionais de ponta,
Isa Imóveis se destaca
Para quem está planejando comprar ou alugar um
imóvel, tomar alguns cuidados é sempre bom na hora de
fechar o negócio. É pensando
nisso que a Isa Imóveis investe pesado na qualificação
de seu pessoal, assim, tem
corretores de ponta para a
realização dos seus sonhos,
seja para morar de aluguel
ou comprando a casa própria,
ou ainda, fechar contrato por
uma loja comercial.
Com vasta experiência
no ramo, o corretor Benedito
Galdino explica que trabalhar
com a Isa Imóveis é garantia de uma gestão séria, tanto na área de contratos para
aluguéis, compra ou venda,
seja residencial ou comercial.
“Trabalho com a Isa há mui-

tos anos e aqui, a gente além
de ganhar mais experiência, é
orientado a tratar da melhor
forma possível o cliente, sempre com muita transparência
e honestidade, o respeito é
palavra-chave”, relata.
Galdinho conta que além
do profissionalismo na empresa, o mercado do Guará
é diferenciado, tem pessoas
muito boas para fazer negócios, e isso também é um
ponto positivo para a empresa, assim como para todos os
seus clientes.
ISA IMÓVEIS
QE 24, Conjunto A, Casa 34.
Fones:
(61) 98656-8656
(61) 3568-56194
(61) 98656-8656
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O corretor
Gaudino
explica as
vantagens de
trabalhar
com a Isa

