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Ambulantes burlam a lei e lotam
estacionamento da Feira do Guará
 Todos os dias, especialmente aos finais de semana, comércio de rua toma conta de vagas no estacionamento,
atrapalha clientela tradicional e deixa donos de bancas com ‘nervos a flor da pele’. Só um comerciante tem autorização

Clientes e moradores que frequentam a 
Feira do Guará, uma das mais tradicionais 
no Distrito Federal, que até há pouco tempo 
podiam estacionar tranquilamente nos ar-
redores do estabelecimento para fazer suas 
compras, agora já não conseguem fazer essa 
tarefa com facilidade. Isso porque o local foi 
tomado por ambulantes, especialmente aos 
finais de semana, quando o movimento é 
maior. Por ali, esse tipo de comércio ocupa 
dezenas de vagas, obrigando a clientela tra-
dicional da feira deixarem seus carros so-
bre gramados ou em locais muito distante. 
Como se não bastasse, a reclamação dentro 
da feira é geral, isso porque os donos das 
bacas estão se sentido lesados pela chama-
da concorrência desleal.

“A gente paga taxa tanto para a asso-
ciação a feira, quanto para o governo, e o 
pessoal que aí fora está, não paga nada dis-
so, e ainda usam a estrutura da feira para 
o dia a dia, sem ajudar com nada, é uma 
completa falta de respeito”, comentou um 
ambulante, no anonimato.

Um levantamento feito pela reporta-
gem do Jornal GuaráHOJE Cidades mostra 

que os comércios mais prejudicados da fei-
ra são lojas de castanhas e frutas, além de 
utensílios. “Eles chegam cedo, ocupam as 
vagas, e sem fiscalização, ficam no estacio-
namento o dia todo, e se a imprensa chega, 
se alguém perguntam se estão autorizados 
a funcionar, dizem sempre que têm permis-
são, mas é quase tudo mentira”, relatou ou-
tro comerciante da feira. 

E nesse quesito, o comerciante tem 
razão. Segundo a Administração Regio-
nal do Guará,  A Administração cumpre 
o disposto no Decreto 39.769/2019 não 
autorizando atividade ambulante de pro-
dutos concorrentes aos da Feira do Guará 
no raio de 300 metros desta, e no momen-
to, apenas um ambulantes que atua na 
região tem autorização para vender seu 
produto, que não concorre com os feiran-
tes da Feira do Guará. 

Fiscalização precária
Embora a Administração do Guará te-

nha confirmado que o governo faz frequen-
tes visitas ao local com seus fiscais do DF 
Legal, na prática, observou a reportagem 

essas visitas na realidade são bastante es-
cassas, e quando acontecem, ficam no esta-
cionamento por no máximo uma manhã, e 
assim que os fiscais vão embora, tudo re-
começa, rapidamente os ambulantes reto-
mam os postos. 

Em depoimento à reportagem, Cris-
tiano Jales, presidente da Associação do 
Comércio Varejistas e Feirantes da Feira 
do Guará (ASCOFEG), ele disse que já en-
tregou vários ofícios ao DF Legal e também 
à Administração do Guará, e nos últimos 
dias, foram enviados pedidos ao Detran, 
pedindo providências. “A nossa parte a 
gente está fazendo, mas a questão da forma 
como está, é enxugar gelo, porque é preciso 
de uma fiscalização constante, para que se 
tenha efeito, mas a gente não desiste”, citou. 

Ele ainda criticou a falta de respeito 
à Lei distrital 4748, que proíbe a presença 
de ambulantes a menos de 300 metros das 
feiras, para que não prejudiquem os feiran-
tes. Cristiano disse que não é contra os am-
bulantes, mas sim, é preciso um local para 
eles, que não seja no estacionamento da Fei-
ra do Guará. 

GuaráHOJE Cidades

Local

Fotos: Amarildo Castro

Quando questionados, maioria dos ambulantes diz que tem autorização para funcionar, mas a Administração do Guará desmentiu, e afirmou que só um está regular

Cristiano Jales, presidente da Ascofeg 
garante que já enviou vários ofícios 
ao governo pedindo providências
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POR AÍ Por Amarildo Castro

CARLOS KOBAYASHI, empresário
“A gente agradece ao 4o Batalhão na 

presença do TC Aragão. Na verdade, esse 
nosso trabalho de nos aproximar das forças de 
segurança do Guará, já é antiga, e na medida 
do possível, estamos sendo bem atendidos”

Drogas e furtos entre os temas da 
reuniões de lideranças com a 
Polícia Militar no Guará

Lideranças do Guará, encabe-
çadas pelo Conselho de Segurança 
Comunitária do Guará (Conseg), 
estão se reunindo com frequência 
com o comandante do 4º  Batalhão, 
Tenente Coronel Aragão para dis-
cutir as demandas por segurança 
na cidade. Nos últimos dias, hou-
ve três encontros, um na QE 38, a 
convite de Carlos Gomes, outro na 
sede da Prefeitura Comunitária da 
QI/QE 02, onde um grupo foi rece-
bido pelo prefeito Francisco Xavier 
de Castro, e outro no SOF Sul, sob 
a coordenação do empresário Carlos 
Kobayashi. Todos os encontros têm 
ainda a participação do Conselho de 
Segurança Comunitária do Guará, 
que tem à frente, Marcelo Cassiano.

 Para Francisco Xavier, prefeito 
da QI/QE 02, esse é um momento 
de grande importância para a segu-
rança no Guará, uma vez que temos 
no 4º Batalhão um novo coman-
dante, com uma nova forma de tra-
balhar, porém, o que mais conta é 
sua preocupação em atender bem à 
comunidade, e estar presente junto 
às lideranças locais e prefeituras co-
munitárias, e faz toda a diferença”, 
esclareceu Xavier. Ele ainda lembra 
que parcerias como a que estão sen-
do firmadas com o 4º Batalhão já 
trouxeram muitas melhorias para a 
QI/QE 02, onde antes, havia muita 
insegurança, e agora está bem me-
lhor porque a polícia colaborou, 

A convite do Conseg e lideranças, 
comandante do 4o Batalhão visita quadras

assim como a Administração do 
Guará, que melhorou a iluminação 
na região.

O presidente do Conseg-Gua-
rá, Marcelo Cassiano, explica que 
a proposta dessas reuniões é apre-
sentar à Polícia Militar as principais 
demandas do Guará, de quadra em 
quadra, e que agora com mais gente 
vacinada, começa a ficar mais fácil a 
aproximação da comunidade com a 
Polícia Militar.

Entre as demandas apresentadas 
pelos presentes no encontro na QI 
02, um tipo de crime chamou aten-
ção: trata-se de arrombamentos de 
bicicletários e garagens, fato comum 
no Guará I, onde síndicos estão per-
dendo o sono com esse tipo de delito, 
recorrente em alguns edifícios.

Ao usar a palavra, o Tenente Co-

ronel Aragão, que hoje está à frente 
do 4º Batalhão explicou que ao con-
trário do que muitos imaginam, o 
trabalho da PM não muda muito 
com o ‘alívio’ da pandemia, porque 
os crimes não deixaram de aconte-
cer durante o pico da crise provoca-
da pelo coronavírus. “As formas de 
atuação dos bandidos mudam, e en-
tendemos que com a volta das pes-
soas às ruas aumenta a necessidade 
de mais policiamento nas ruas, mas 
trabalhamos com inteligência, mui-
tos equipamentos eletrônicos, sala 
de monitoramento, com auxílio de 
câmeras, e isso facilita o mapeamen-
to das ocorrências”, citou.

Já no SOF Sul, a maior demanda 
diz respeito à importunação a paz, 
especialmente os problemas com 
som alto. 

O que eles disseram

FRANCISCO XAVIER, prefeito da QI/QE 02
Aqui na nossa quadra, tudo está melhor 

devido a essa aproximação com a polícia, 
mas a gente nunca pode descuidar, porque as 
demandas continuam, e a ‘bola da vez’ são os 
furtos em condomínios. Mas estamos cientes 
de que a política está buscando fazer o melhor, 
e tudo vai se resolvendo”

TC Aragão, em reunião no SOF Sul: “Ajuda da comunidade é importante”
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Com rotina simples, o prefeito mantém tradição de visitar e prestigiar o 
comércio da cidade, onde tem vários amigos 

Queimadas são constantes
e destroem a fauna e 
flora da reserva

E assim está o Parque do Guará
Meio ambiente

Por Amarildo Castro

Nos últimos anos, o Parque 
Ecológico Ezechias Heringer, 
popularmente conhecido como 
Parque do Guará, tem sido alvo 
de várias especulações imobi-
liárias, denúncias de invasões 
e tema de discussão constante 
sobre tentativas de melhorias 
pelo poder público. No entan-
to, maioria dos projetos visam 
apenas ao bem-estar da comu-
nidade local, na tentativa de 
ampliar os espaços para o lazer, 
mas pouca coisa tem sido feita 
pela preservação da fauna e da 
flora da reserva.

A prova maior de tudo 
isso veio no início do mês de 
agosto deste ano, quando a 
reportagem do Jornal Gua-
ráHOJECidades flagrou um 
enorme volume de esgoto 
‘cru’ a céu aberto jorrando 
na altura da QI 09 do Gua-
rá I, caindo diretamente no 
Córrego Guará, o principal 
curso d`água que corta a re-
serva. Até então, a água desse 
córrego não era própria para 
consumo, mas tinha visibili-
dade cristalina, e presença de 
vida aquática, como pequenos 

peixes, cágados, capivaras em 
suas margens e outros seres 
que por ali habitavam.

Mas a poluição devido ao 
esgoto a céu aberto, acabou 
com quase tudo que pelo córre-
go habitava da altura do viadu-
to do metrô-DF, até sua foz, no 
Lago Paranoá. O problema do 
esgoto só foi corrigido uma se-
mana depois da publicação da 
reportagem no Blog do Ama-
rildo, que denunciou a falta de 
cuidado com o parque e toda a 
poluição com esgoto sem trata-
mento.

Sem multa
Até agora, ninguém foi 

multado pela catástrofe am-
biental dentro do parque, 
mas pelo menos, a Caesb, 
acionada pela própria repor-
tagem, corrigiu a falha no es-
goto. Uma tubulação havia se 
rompido, trazendo um lama-
çal com mal cheiro, despeja-
do no córrego.

Mas a poluição no Córrego 
Guará, aquela provocada pelo 
esgoto parece ter acabado, po-
rém, vai levar anos para trazer 
de volta a vida aquática. A si-
tuação está muito longe de ser 

o único problema do Parque 
do Guará. Nos últimos 30 dias, 
a reportagem acompanhou de 
forma quase que diária a roti-
na de agressões no parque, e a 
angústia da reserva, que sofre 
com queimadas, furto da cerca 
que protege o espaço, invasões 
e um ‘ar’ de total desprezo.

Em 2018 o Governo do Dis-
trito Federal conseguiu, mesmo 
que de uma forma improvisa-
da cercar o parque com arame 
e tela, agora, de novo, locais 
como às margens da Estra-
da Parque Indústrias Gráficas 
(EPIA) a cerca foi toda levada 
por bandidos, que se aprovei-
tam da fragilidade da seguran-
ça para furtar. Não sobra nada, 
ne tela, nem arame, pilastras, 
tudo é levado pelos bandidos.

Uma das ações que po-
deriam ser feitas em volta do 
parque, além de um cerca-
mento bem feito, apontadas 
por lideranças locais, como o 
ambientalista Adofo Fuíca, é 
a instalação de câmeras para 
que a própria Polícia Militar e 
Florestal pudessem fazer um 
monitoramento de dentro do 
próprio 4o Batalhão.

Por quase trinta dias, 
esgoto ‘cru’ jorrou imensa
poluição no Córrego Guará

O que havia restado de 
cerca foi levada por 
bandidos nos últimos dias

A cerca do parque, totalmente destruída com constantes furtos

Fotos de Amarildo Castro

Para o ambientalista Adolfo Fuica, é preciso ter mais responsabilidade 
com o Parque do Guará e instalar videomonitoramento
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Além das queimadas, Córrego Guará 
agonizou por quase um mês com esgoto

Outro problema que atin-
ge o Parque do Guará todos 
os anos em períodos de seca 
são as queimadas. E este ano, 
embora o fogo tenha castiga-
do a reserva menos que em 
outros, mesmo assim, os focos 
de incêndios foram constantes 
até agora, e três deles, acom-
panhados pela reportagem 
do Jornal GuaráHOJE. Um 
ocorreu na Área 27, e toda a 
vegetação rasteira às margens 
do Córrego Guará foi destru-
ída. Já nas proximidades da 
Estrada Parque Taguatinga 
(EPTG), buritizeiros foram 
devastados pelo fogo, sem a 
menor cerimônia. Mas ao me-

nos, na maioria dos casos, os 
soldados do Corpo de Bom-
beiros conseguiram conter as 
chamas, e isso é um avanço, 
porque em 2018/2019, maior 
parte do tempo, acompanhou 
a reportagem, quando acon-
teceram incêndios, em vários 
casos, não foram contidos.

Em resposta a alguns ques-
tionamentos sobre poluição 
e preservação do Parque do 
Guará, o Instituto Brasília Am-
biental (Ibram), instigado pela 
reportagem, informou que há 
sempre fiscais monitorando a 
reserva, mas que há muitas in-
vasões no local, o que dificulta 
uma ação mais precisa.



Proposta é visitar principais pontos da cidade e saber de perto, por meio dos moradores, quais são as Proposta é visitar principais pontos da cidade e saber de perto, por meio dos moradores, quais são as 
demandas mais urgentes e que carecem de uma solução imediata, além de outras a médio prazodemandas mais urgentes e que carecem de uma solução imediata, além de outras a médio prazo
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Senador Izalci vem ao Guará 
dia 11 ouvir a comunidade

Faltando pouco mais de uma Faltando pouco mais de uma 
semana para a vinda do sena-semana para a vinda do sena-
dor Izalci Lucas (PSDB) ao Gua-dor Izalci Lucas (PSDB) ao Gua-
rá, por meio do programa ‘Pelo rá, por meio do programa ‘Pelo 
DF’, a sua presença no próximo DF’, a sua presença no próximo 
dia 11 de setembro já está dan-dia 11 de setembro já está dan-
do muito o que falar na cidade. do muito o que falar na cidade. 
A repercussão maior está vindo A repercussão maior está vindo 
das redes sociais, onde lideran-das redes sociais, onde lideran-
ças e moradores já fazem alguns ças e moradores já fazem alguns 
prognósticos do que realmente prognósticos do que realmente 
o Guará está precisando, e acre-o Guará está precisando, e acre-
ditam que a vinda do senador à ditam que a vinda do senador à 
cidade pode agilizar na solução cidade pode agilizar na solução 
das demandas.das demandas.

Em uma postagem no Insta-Em uma postagem no Insta-
gram do gram do Jornal GuaráHOJECi-Jornal GuaráHOJECi-
dades,dades, feita no último domingo,  feita no último domingo, 
quando Izalci convidou os mora-quando Izalci convidou os mora-
dores para participarem das ativi-dores para participarem das ativi-
dades previstas para o dia 11 na dades previstas para o dia 11 na 
cidade, muitos comentaram sobre cidade, muitos comentaram sobre 
sua vinda. “Fico agradecida pela sua vinda. “Fico agradecida pela 
presença do senador Izalci em presença do senador Izalci em 
nossa cidade, e adianto que aqui nossa cidade, e adianto que aqui 
perto do Savassi (restaurante da perto do Savassi (restaurante da 
QI 22) está precisando de uma QI 22) está precisando de uma 
faixa de pedestre”, disse Clemil-faixa de pedestre”, disse Clemil-
da Almeida após postagem do da Almeida após postagem do 
vídeo do senador. Aproveitando vídeo do senador. Aproveitando 
a mesma postagem, outro usuá-a mesma postagem, outro usuá-
rio do Instagram, @denizar1974 rio do Instagram, @denizar1974 
aproveitou para perguntar a Izal-aproveitou para perguntar a Izal-
ci sobre sua posição a respeito da ci sobre sua posição a respeito da 
PPP do Cave.PPP do Cave.

Também a pedido da repor-Também a pedido da repor-

tagem, algumas pessoas se ma-tagem, algumas pessoas se ma-
nifestaram sobre as demandas nifestaram sobre as demandas 
locais e a vinda do senador ao locais e a vinda do senador ao 
Guará. “Sempre é importante Guará. “Sempre é importante 
a visita de parlamentares que a visita de parlamentares que 
queiram ajudar a cidade. Falta queiram ajudar a cidade. Falta 
justamente a noção que ajudan-justamente a noção que ajudan-
do a cidade, o retorno vem.  Te-do a cidade, o retorno vem.  Te-
mos bastantes assuntos comu-mos bastantes assuntos comu-
nitários para resolver, além de nitários para resolver, além de 
problemas  que existem e que problemas  que existem e que 
aumentaram  com o adensamen-aumentaram  com o adensamen-
to  da cidade que já está aconte-to  da cidade que já está aconte-
cendo sem planejamento, quanto cendo sem planejamento, quanto 
a infraestrutura da cidade. Não a infraestrutura da cidade. Não 
podemos esperar surgir o pro-podemos esperar surgir o pro-
blema para depois resolver. O blema para depois resolver. O 
Guará precisa muito da ajuda de Guará precisa muito da ajuda de 
quem realmente queira ajudar a quem realmente queira ajudar a 
cidade”, comentou o ex-admi-cidade”, comentou o ex-admi-
nistrador Joel Rodrigues.nistrador Joel Rodrigues.

ReivindicaçõesReivindicações

Moradora da Colônia Agríco-Moradora da Colônia Agríco-
la IAPI, Neide Vaz afirmou que la IAPI, Neide Vaz afirmou que 
em seu bairro é preciso de melho-em seu bairro é preciso de melho-
rar a iluminação, falta limpeza, e rar a iluminação, falta limpeza, e 
há ruas que ainda não foram as-há ruas que ainda não foram as-
faltadas. Além disso, é necessário faltadas. Além disso, é necessário 
quebra-molas. No entanto, afir-quebra-molas. No entanto, afir-
mou que o recolhimento do lixo mou que o recolhimento do lixo 
vai bem, enquanto não há linhas vai bem, enquanto não há linhas 
de ônibus suficientes para o bairro.de ônibus suficientes para o bairro.

Como é normal para um po-Como é normal para um po-
lítico, houve usuários da rede so-lítico, houve usuários da rede so-

cial que fizeram cobranças ao se-cial que fizeram cobranças ao se-
nador, afirmando que esse traba-nador, afirmando que esse traba-
lho já deveria ter começado antes.lho já deveria ter começado antes.

Com um programa na Rádio Com um programa na Rádio 
Cerrado (rádio web) no Guará to-Cerrado (rádio web) no Guará to-
dos os domingos, Izalci explicou dos os domingos, Izalci explicou 
à reportagem no último dia 29, à reportagem no último dia 29, 
que a intenção é visitar os prin-que a intenção é visitar os prin-
cipais pontos do Guará no próxi-cipais pontos do Guará no próxi-
mo dia 11 de setembro com uma mo dia 11 de setembro com uma 
equipe para colher demandas, equipe para colher demandas, 
ver de perto as necessidades dos ver de perto as necessidades dos 
moradores, ouvir as lideranças moradores, ouvir as lideranças 
locais e depois, com tudo elabora-locais e depois, com tudo elabora-
do, fazer uma articulação política do, fazer uma articulação política 
junto à Administração do Guará, junto à Administração do Guará, 
Governo do Distrito Federal e ór-Governo do Distrito Federal e ór-
gãos públicos em busca de solu-gãos públicos em busca de solu-
ções, sem interferir nas esferas de ções, sem interferir nas esferas de 
competência de cada um.competência de cada um.

A proposta de Izalci é come-A proposta de Izalci é come-
çar às 8h uma visita na Horta Co-çar às 8h uma visita na Horta Co-
munitária do Guará, em seguida, munitária do Guará, em seguida, 
vai visitar a Feira do Guará, fará vai visitar a Feira do Guará, fará 
um café da manhã no Clube dos um café da manhã no Clube dos 
Amigos às 10h, e continua sua Amigos às 10h, e continua sua 
andança pela cidade, visitando andança pela cidade, visitando 
pontos como a Feira do Guará, pontos como a Feira do Guará, 
o bairro Lúcio Costa, o Setor de o bairro Lúcio Costa, o Setor de 
Oficinas, entre outros. Almoçará Oficinas, entre outros. Almoçará 
ainda com lideranças locais, mas ainda com lideranças locais, mas 
o lugar ainda não foi divulgado.o lugar ainda não foi divulgado.

Antes de passar pelo Guará, Antes de passar pelo Guará, 
o ‘Pelo DF’ visitou a Fercal e Sa-o ‘Pelo DF’ visitou a Fercal e Sa-
mambaia, São Sebastião, Sobradi-mambaia, São Sebastião, Sobradi-
nho I e II.nho I e II.

GuaráHOJE Cidades

Fotos de Amarildo Castro

Para Joel Rodrigues e Neide Vaz, visita de políticos com 
propósito de melhorar a cidade é sempre bem-vinda

Ao lado de uma equipe, Izalci passará um dia inteiro no Guará



Sancionada pelo GDF no final de julho, lei possibilita que associações e prefeituras possam pleitear verbas Sancionada pelo GDF no final de julho, lei possibilita que associações e prefeituras possam pleitear verbas 
para fazer reformas em praças, calçadas e outras benfeitorias nas cidades, mas é preciso seguir regraspara fazer reformas em praças, calçadas e outras benfeitorias nas cidades, mas é preciso seguir regras
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Lei garante verba para prefeituras
comunitárias em todo o DF

Por Amarildo CastroPor Amarildo Castro

Recurso de até 200 mil reais será destinado Recurso de até 200 mil reais será destinado 
também para associações de moradores e também para associações de moradores e 
conselhos comunitários, que podem requerer conselhos comunitários, que podem requerer 
o dinheiro para reformas em praças, quadras o dinheiro para reformas em praças, quadras 
e outros serviços, sob regras e controle do e outros serviços, sob regras e controle do 
governo. Projeto de Lei ‘nasceu’ por meio governo. Projeto de Lei ‘nasceu’ por meio 
do deputado Delmassodo deputado Delmasso

As prefeituras comunitárias do Distrito Fede-As prefeituras comunitárias do Distrito Fede-
ral, assim como as associações de moradores e ral, assim como as associações de moradores e 
conselhos comunitários podem comemorar. Foi conselhos comunitários podem comemorar. Foi 
sancionado o Projeto de Lei 1.915/2021 que prevê sancionado o Projeto de Lei 1.915/2021 que prevê 
destinação de recursos para essas entidades para destinação de recursos para essas entidades para 
que possam fazer diretamente, por meio de con-que possam fazer diretamente, por meio de con-
tratação de mão de obra e equipamentos a manu-tratação de mão de obra e equipamentos a manu-
tenção de quadras esportivas, campos sintéticos, tenção de quadras esportivas, campos sintéticos, 
calçadas, roçagem entre outros serviços em cada calçadas, roçagem entre outros serviços em cada 
local de interesse público da comunidade nas local de interesse público da comunidade nas 
RAs. A contratação desses serviços podem ser fei-RAs. A contratação desses serviços podem ser fei-
tas pelas entidades citadas, que por sua vez, po-tas pelas entidades citadas, que por sua vez, po-
dem requerer até 200 mil reais junto ao GDF para dem requerer até 200 mil reais junto ao GDF para 
fazer esses serviços. No entanto, toda a documen-fazer esses serviços. No entanto, toda a documen-
tação deve estar em dia, assim como preencher os tação deve estar em dia, assim como preencher os 
requisitos necessários para receber o dinheiro. Há requisitos necessários para receber o dinheiro. Há 
ainda necessidade de um projeto para execução ainda necessidade de um projeto para execução 
dos serviços.dos serviços.

A expectativa do autor do projeto, deputado Ro-A expectativa do autor do projeto, deputado Ro-
drigo Delmasso (Republicanos), é que a partir de drigo Delmasso (Republicanos), é que a partir de 
agora a manutenção dos equipamentos públicos das agora a manutenção dos equipamentos públicos das 
RAs do DF fique menos burocrática, e deixe as admi-RAs do DF fique menos burocrática, e deixe as admi-
nistrações com mais liberdade para outros serviços, nistrações com mais liberdade para outros serviços, 
já que podem contar com o apoio direto das prefeitu-já que podem contar com o apoio direto das prefeitu-
ras comunitárias e outras entidades para esse fim, a ras comunitárias e outras entidades para esse fim, a 
manutenção de alguns equipamentos.manutenção de alguns equipamentos.

Entidades aptas Entidades aptas 

De acordo com o deputado, a lei prevê o valor De acordo com o deputado, a lei prevê o valor 
de até R$ 200 mil para entidades que estejam com de até R$ 200 mil para entidades que estejam com 
a documentação apta para receber os recursos. Com a documentação apta para receber os recursos. Com 
atuação de destaque no Guará, Delmasso explica atuação de destaque no Guará, Delmasso explica 
que somente na cidade, segundo seu próprio levan-que somente na cidade, segundo seu próprio levan-
tamento, hoje cerca de cinco entidades estão aptas tamento, hoje cerca de cinco entidades estão aptas 
para receber o dinheiro. “Vai depender se conse-para receber o dinheiro. “Vai depender se conse-
guem apresentar os projetos e os requisitos necessá-guem apresentar os projetos e os requisitos necessá-
rios para pleitear o dinheiro e fazer as obras, assim, rios para pleitear o dinheiro e fazer as obras, assim, 
dentro da legalidade, será um passo à frente porque dentro da legalidade, será um passo à frente porque 
vai valorizar mais as associações e prefeituras e des-vai valorizar mais as associações e prefeituras e des-
burocratizar o sistema de envio de recursos para pe-burocratizar o sistema de envio de recursos para pe-
quenas obras”, explica.quenas obras”, explica.

Pouco antes do projeto ser sancionado pelo Pouco antes do projeto ser sancionado pelo 
governador Ibaneis Rocha (MDB), lideranças governador Ibaneis Rocha (MDB), lideranças 
comunitárias falaram com a reportagem do Gua-comunitárias falaram com a reportagem do Gua-
ráHOJECidades.  “Será mais fácil fiscalizar e co-ráHOJECidades.  “Será mais fácil fiscalizar e co-
brar para que o serviço fique bom, será um gran-brar para que o serviço fique bom, será um gran-
de avanço para todos, com esse projeto”, relata de avanço para todos, com esse projeto”, relata 
Francisco Xavier de Castro, o Pequito, prefeito da Francisco Xavier de Castro, o Pequito, prefeito da 
QI/QE 02, no Guará I.QI/QE 02, no Guará I.

Outro líder comunitário que vê com bons olhos a Outro líder comunitário que vê com bons olhos a 
mudança é o vice-presidente da Associação Despor-mudança é o vice-presidente da Associação Despor-
tiva Guará-DF, Dennis Web. Ele informou que não tiva Guará-DF, Dennis Web. Ele informou que não 
vai perder tempo em ‘correr atrás’ desse recurso por-vai perder tempo em ‘correr atrás’ desse recurso por-
que em breve a ADG vai fazer o campeonato Rei da que em breve a ADG vai fazer o campeonato Rei da 
Quadra, e será necessário ao menos 10 quadras para Quadra, e será necessário ao menos 10 quadras para 
a realização do evento, quase nenhuma hoje tem con-a realização do evento, quase nenhuma hoje tem con-
dições de atender às condições de um campeonato dições de atender às condições de um campeonato 
na cidade. “É um projeto maravilhoso, todos envol-na cidade. “É um projeto maravilhoso, todos envol-
vidos estão de parabéns”, comentou.vidos estão de parabéns”, comentou.

GuaráHOJE Cidades
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Com nova lei, que nasceu com proposta do deputado Delmasso, prefeituras poderão reformar também espaços de lazerCom nova lei, que nasceu com proposta do deputado Delmasso, prefeituras poderão reformar também espaços de lazer




