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Por demandas, feiras da região 
buscam por apoio de Delmasso
 Encontro com presidentes das feiras da cidade ocorreu na manhã da sexta-feira, 24, na sede a Asfecab, com participação 
de diretores da Feira dos Importados e Feira SIA. Segurança e iluminação nas adjacências entre as cobranças dos feirantes

Em mais uma reunião com fei-
rantes e diretores de duas impor-
tantes associações representativas 
das Feira do SIA e da Feira dos 
Importados, o deputado Rodrigo 
Delmasso (Republicanos), visi-
tou na manhã da sexta-feira, 24, o 
SIA. O deputado, com sua equipe, 
acompanhado ainda da nova Ad-
ministradora do Setor de Indústria 
e Abastecimento (SIA), Marcela 
Oliveira, ouviu as demandas dos 
feirantes, especialmente na área 
de segurança e necessidades de 
obras, nesse caso para a Feria do 
SIA, que é pública.

O assunto inicial foi a cobran-
ça por mais segurança, após relatos 
de trabalhadores que reclamam de 
falta de iluminação, ‘escassez’ de 
policiais nas ruas, e uma presença 
mais efetiva dos órgãos de segu-
rança. Ouviu ainda reclamações 
sobre o excesso de ambulantes em 
volta das feiras, especialmente na 
entrada da Feira dos Importados, 
totalmente tomada por vendedo-
res informais. 

Após afirmar que vai discutir 
junto ao governo algumas possí-
veis soluções para as demandas, 
o que inclui o ‘repasse’ de permis-
sões de bancas que estão fechadas 
para quem realmente queira traba-
lhar, e nesse caso, seriam destina-
das aos próprios ambulantes, Del-
masso afirmou que está em conta-
do com o comando do 4º Batalhão 
e do 15º Batalhão, responsáveis 
pelo policiamento no setor, para 
que seja repensanda uma forma 
de monitoramento e policiamento 
mais eficaz para o setor.

Como as demandas dessas fei-
ras, assim como de suas adjacências 

são grandes, o deputado aprovei-
tou anda para divulgar seu no PL 
de número 2020/21; Denominado 
Nossa Feira, dispõe sobre propos-
ta para que as próprias associações 
representativas das feiras públicas 
do DF possam gerir verbas do GDF 
no valor de até 300 mil reais para 
manutenções, pequenas obras, e até 
custeio com contas de água e luz. 
“Essa ideia veio do outro projeto 
que apresentamos, já sancionado 
pelo governador Ibaneis, o Nossa 
Quadra, onde prefeituras comuni-
tárias podem requerer verbas do 
governo para manutenção das qua-
dras nas cidades do DF. 

De acordo com o deputado, o 
projeto Nossa Feira visa desburo-
cratizar a manutenção das feiras e 
tornar o serviço de pequenas obras 
e reparos mais ágil. “Aprovado o 
projeto, em muitos casos, uma pe-
quena obra pode ser feita em me-
nos de um mês, sem ter a burocra-
cia de uma licitação, que demora 
muito”, disse.

Para Isaac Naves, presidente 
da Asfecab, a associação que re-
presenta a Feira do SIA, a visita 
foi muito positiva porque mos-
trou o interesse do Legislativo em 
atuar em conjunto com o Execu-
tivo para resolver as demandas 
das feiras tanto do SIA, quanto 
em todo o DF. Mesma opinião 
tem Damião Leite, presidente da 
Cooperfim, a cooperativa que ad-
ministra a Feira dos Importados, 
que no caso é particular, mas me-
lhorias em suas adjacências de-
pendem do Governo do Distrito 
Federal. E apesar de algumas me-
lhorias no passado, a situação no 
momento não é das melhores.

GuaráHOJE Cidades

Encontro

Em visita às duas feiras da cidade na última sexta-feira, 24, Delmasso ouviu reclamações das lidernças 
do setor e prometeu intermediar junto ao governo, algumas soluções

Fotos :Amarildo Castro

Anunciada por uma 
equipe do governo no 
segundo semestre de 
2021, a reforma completa 
da Feira do Guará, que 
incluía entre outras coisas, 
reforma geral do telhado, 
fiação elétrica e hidráulica 
e mesaninos, por horas, 
um ano depois, continua 
no papel, só promessa e 
lojistas pedem agilidade.

No Guará, um ano 
depois, reforma da 
feira é só promessa
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POR AÍ Por Amarildo Castro

ADEÍLSON E JULIANA LOBO
Juntos há oito anos, o casal Adeílson Lobo 

e Juliana Lobo são exemplo de simpatia na 
Feira do Guará. Além de uma união modelo, 
estão ainda entre os mais bem-sucedidos no 
mercado de castanhas.

Até quando o Cave vai ficar jogado 
às moscas com essa história de PPP?

Casal nota 10

A PAIXÃO DE AMPARO
Moradora do Guará há mais de 30 anos, 

Maria do Amparo é o tipo de lideranças que 
gosta de cuidar do meio ambiente. Já plantou 
árvores no Parque Ezequias Heringer, na QE 
19/21 e em muitos outros lugares da cidade. 
Amante da política, trabalha com o deputado 
Valdelino Barcelos, e atua no Riacho Fundo.

As ruínas do Cave, em fotos de Aerto Júnior, dos arquivos 
do Blog do Amarildo: abandono histórico

Uma das cenas que mais entristece o gua-
raense, e certamente prejudica quase toda a co-
munidade do Guará é o abandono do Complexo 
do Cave. Por causa de uma enfadonha Parceria 
Público Privada (PPP), que não sai, não anda, e 
mesmo que andasse, percebe-se que pouca gente 
se interessa por essa PPP, exceto aqueles que vão 
ganhar um bom dinheiro com ela.

Hoje, maioria cobra por uma reforma des-
cente, como era o projeto original, e que engoliu 
alguns milhões sem que a fosse concluída. Aliás, 
muitos acreditam que nem precisava de R$ 8 mi-
lhões, como estava previsto.

Sonhar grande é bom, mas quando você tira 
os pés do chão, o vento te leva; leva tudo o que 
você construiu. 

Uma reforma de até dois milhões, na visão 
de pessoas ligadas ao esporte, ouvidas pela re-
portagem do Blog do Amarildo, deixaria o está-
dio ótimo, em condições perfeitas de uso. Colo-
caram na casa dos R$ 8 milhões, e desses jogaram 
fora cerca de 50% do dinheiro,  porque começa-
ram e não acabaram. E a PPP, pode acabar com o 
resto, porque vai servir somente aos endinheira-
dos, e não à comunidade local.

O recado serve para quem quiser ouvir. 
Lembrando ainda, o que estava péssimo, pio-
rou com a destruição do telhado do Ginásio do 
Cave, quando uma árvore desabou no local, há 
mais de dois anos. Com o tal projeto de PPP, nin-
guém quis consertar o  telhado, e todos os pro-
jetos esportivos desenvolvidos no ginásio foram 
suspensos ou de alguma forma, prejudicados. 
Pelo que apuramos brevemente, o governo con-
tinua tocando em frente, o projeto de PPP, e mais 
recentemente, sem divulgar como está. E as au-
diências públicas feitas para discutir o tema, po-
dem até atender à lei, mas não atendeu à comu-
nidade, nem de longe.



Prestes a completar três anos à frente do Executivo local, administradora diz que equipe está atenta às demandasPrestes a completar três anos à frente do Executivo local, administradora diz que equipe está atenta às demandas
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Luciane Quintana: “Nosso objetivo
é melhorar nossa cidade, sempre”

GuaráHOJE Cidades

Texto e foto: Amarildo CastroTexto e foto: Amarildo Castro

Prestes a completar três anos Prestes a completar três anos 
à frente do cargo de administra-à frente do cargo de administra-
dora do Guará, Luciane Quintana dora do Guará, Luciane Quintana 
fala com exclusividade ao fala com exclusividade ao Blog do Blog do 
Amarildo Amarildo e e Jornal GuaráHOJE Jornal GuaráHOJE 
CidadesCidades sobre as principais ações  sobre as principais ações 
executadas nos últimos meses, e dos executadas nos últimos meses, e dos 
desafios de ocupar a cadeira princi-desafios de ocupar a cadeira princi-
pal do Executivo de uma cidade que pal do Executivo de uma cidade que 
já se aproxima dos 200 mil habitan-já se aproxima dos 200 mil habitan-
tes (extra oficial), e que requer mui-tes (extra oficial), e que requer mui-
ta dedicação por parte das autorida-ta dedicação por parte das autorida-
des. A seguir, veja a entrevista.des. A seguir, veja a entrevista.

Guará HOJE Cidades - Muitos Guará HOJE Cidades - Muitos 
reclamam da falta de incentivosreclamam da falta de incentivos  
para a volta das atividades para a volta das atividades 
comerciais. Recentemente, a  comerciais. Recentemente, a  
Associação Comercial do Guará Associação Comercial do Guará 
(ACIG) divulgou ações na área (ACIG) divulgou ações na área 
digital, o que não resolve o digital, o que não resolve o 
problema da crise no comércio. problema da crise no comércio. 
O que tem feito a Administração O que tem feito a Administração 
do Guará nesse sentido?do Guará nesse sentido?

Luciane Quintana –Luciane Quintana – Estamos  Estamos 
agindo. Recentemente fizemos agindo. Recentemente fizemos 
uma agenda com algumas auto-uma agenda com algumas auto-
ridades e lideranças do segmen-ridades e lideranças do segmen-
to comercial, entre elas, o presi-to comercial, entre elas, o presi-
dente do Sindobar, Sr. Jael para dente do Sindobar, Sr. Jael para 
discutir o tema, especialmente discutir o tema, especialmente 
no segmento de bares e restau-no segmento de bares e restau-
rantes. Também nos reunimos rantes. Também nos reunimos 
com o Sistema S, para que pos-com o Sistema S, para que pos-
samos tomar medidas acertadas samos tomar medidas acertadas 
e parcerias buscando fortalecer o e parcerias buscando fortalecer o 
comércio na cidade.comércio na cidade.

Houve algum resultado Houve algum resultado 
prática dessa reunião?prática dessa reunião?

Sim, um deles, que está em Sim, um deles, que está em 
andamento, trata-se de uma ne-andamento, trata-se de uma ne-
gociação com o Banco de Brasília gociação com o Banco de Brasília 
(BRB) para que a entidade pos-(BRB) para que a entidade pos-
sa ajudar a fomentar o comércio sa ajudar a fomentar o comércio 
na cidade, com linhas de crédito na cidade, com linhas de crédito 
com juros mais baixos e maio-com juros mais baixos e maio-
res prazos para pagamento. Há res prazos para pagamento. Há 
também um projeto denomina-também um projeto denomina-
do ‘Incubadora’ para quem tiver do ‘Incubadora’ para quem tiver 
interesse em montar uma em-interesse em montar uma em-
presa. O que a gente pode fazer, presa. O que a gente pode fazer, 
estamos fazendo.estamos fazendo.

A retomada traz mais  A retomada traz mais  
visibilidade e aumenta visibilidade e aumenta 

insegurança no comércio, a insegurança no comércio, a 
questão da segurança. Como questão da segurança. Como 
está a parceria com as polícias?está a parceria com as polícias?

A segurança envolve coisas A segurança envolve coisas 
que não se trata somente da ques-que não se trata somente da ques-
tões dos assaltos a comércios, mas tões dos assaltos a comércios, mas 
outros itens, como silêncio na me-outros itens, como silêncio na me-
dida certa para atender à clientela. dida certa para atender à clientela. 
Assim, estamos trabalhando em Assim, estamos trabalhando em 
conjunto com as forças de seguran-conjunto com as forças de seguran-
ça e o Conseg para um monitora-ça e o Conseg para um monitora-
mento completo da cidade, para mento completo da cidade, para 
que cada comerciante tenha paz que cada comerciante tenha paz 
para atender bem.para atender bem.

Na área de esporte, a cidade Na área de esporte, a cidade 
tem equipamentos muitos tem equipamentos muitos 
depredados. Como está o depredados. Como está o 
projeto de reforma das projeto de reforma das 
quadras poliesportivas e quadras poliesportivas e 
campos sintéticos?campos sintéticos?

Estamos em fase de captação Estamos em fase de captação 
de recursos para essas reformas. de recursos para essas reformas. 
Ainda não temos um projeto ‘fe-Ainda não temos um projeto ‘fe-
chado’ para esse trabalho, mas chado’ para esse trabalho, mas 
nossa expectativa é nos próxi-nossa expectativa é nos próxi-
mos meses poderemos trazer mos meses poderemos trazer 
essas melhorias para esse seg-essas melhorias para esse seg-
mento. mento. 

A PPP do Cave virou uma A PPP do Cave virou uma 
novela. O governo fala que vai novela. O governo fala que vai 
fazê-la, mas ninguém sabe ao fazê-la, mas ninguém sabe ao 
certo a que ponto está, e muita certo a que ponto está, e muita 
gente é contra. O que a senhora gente é contra. O que a senhora 
sabe a respeito?sabe a respeito?

O processo da PPP continua, O processo da PPP continua, 
está em tramitação entre o GDF está em tramitação entre o GDF 
e o Tribunal de Contas. Mas os e o Tribunal de Contas. Mas os 
detalhes, nós não temos, por en-detalhes, nós não temos, por en-
quanto. quanto. 

A administração do Guará A administração do Guará 
anunciou há cerca de dois anos, anunciou há cerca de dois anos, 
o projeto Adote uma Praça. o projeto Adote uma Praça. 
Como está isso hoje, quantas Como está isso hoje, quantas 
foram adotadas?foram adotadas?

Até agora tivemos êxito em Até agora tivemos êxito em 
quatro espaços públicos, que quatro espaços públicos, que 
foram adotados. Mas o trabalho foram adotados. Mas o trabalho 
continua. Quem quiser adotar, continua. Quem quiser adotar, 
pode nos procurar. pode nos procurar. 

O Parque do Guará sofre O Parque do Guará sofre 
com queimadas, e muitos com queimadas, e muitos 
cobram por um vídeo cobram por um vídeo 
monitoramento. No início monitoramento. No início 
dessa gestão no Executivo dessa gestão no Executivo 
local, prometeu local, prometeu 

melhorias para os parques da melhorias para os parques da 
cidade...cidade...

Estamos fazendo isso. Leva-Estamos fazendo isso. Leva-
mos algumas melhorias tanto mos algumas melhorias tanto 
para o Parque Denner, como o para o Parque Denner, como o 
Parque do Guará, no Guará II. Parque do Guará, no Guará II. 
Não fizemos tudo, mas já avan-Não fizemos tudo, mas já avan-
çamos bem. Em relação às quei-çamos bem. Em relação às quei-
madas, estamos trabalhando em madas, estamos trabalhando em 
parceria com o Ibram, para um parceria com o Ibram, para um 
monitoramento mais preciso. Há monitoramento mais preciso. Há 
veículos circulando no local para veículos circulando no local para 
ajudar nisso. Vamos promover ajudar nisso. Vamos promover 
ainda um projeto de educação ainda um projeto de educação 
ambiental.ambiental.

O governo anunciou há um ano O governo anunciou há um ano 
uma reforma completa para a uma reforma completa para a 
Feira do Guará. E quase nada Feira do Guará. E quase nada 
aconteceu. Como está esse aconteceu. Como está esse 
projeto?projeto?

Foi prejudicado pela pan-Foi prejudicado pela pan-
demia, mas está de pé, a parte demia, mas está de pé, a parte 
de projeto está sendo feita pelo de projeto está sendo feita pelo 
GDF. Fizemos algumas me-GDF. Fizemos algumas me-
lhorias, como recuperação de lhorias, como recuperação de 
parte de telhado. Não foi uma parte de telhado. Não foi uma 
grande reforma, mas já ajudou grande reforma, mas já ajudou 
a evitar danos.a evitar danos.

Há muita gente morando Há muita gente morando 
nas ruas no Guará. O que a nas ruas no Guará. O que a 
administração faz para tentar administração faz para tentar 
mudar isso?mudar isso?

Estamos trabalhando em Estamos trabalhando em 
contato com os órgãos sociais e contato com os órgãos sociais e 
de segurança. Há uma dificul-de segurança. Há uma dificul-
dade em retirar essas pessoas dade em retirar essas pessoas 
das ruas porque elas mesmas das ruas porque elas mesmas 
não querem sair. E não temos não querem sair. E não temos 
como retirá-las à força. Mas como retirá-las à força. Mas 
já mapeamos essa situação, o já mapeamos essa situação, o 
risco é para todos, tanto para risco é para todos, tanto para 
quem está nas ruas, quanto quem está nas ruas, quanto 
para quem mora perto de onde para quem mora perto de onde 
essas pessoas estão vivendo. Já essas pessoas estão vivendo. Já 
fizemos junto ao CRAS, várias fizemos junto ao CRAS, várias 
abordagens para averiguar a abordagens para averiguar a 
situação.situação.

O setor cultural reclama O setor cultural reclama 
bastante da falta de bastante da falta de 
investimentos...investimentos...

Entendemos que com a Entendemos que com a 
pandemia, os artistas foram pandemia, os artistas foram 
realmente muito prejudica-realmente muito prejudica-
dos, mas estamos fazendo dos, mas estamos fazendo 
articulações para fomentar a articulações para fomentar a 
cultura na cidade. cultura na cidade. 

Muitos reclamam da não Muitos reclamam da não 
execução de algumas emendas execução de algumas emendas 
parlamentares para a Cultura. parlamentares para a Cultura. 
O que a senhora pode dizer?O que a senhora pode dizer?

A nossa parte, sempre fa-A nossa parte, sempre fa-
zemos, inclusive os projetos. zemos, inclusive os projetos. 
Se alguma dessas emendas Se alguma dessas emendas 
não foram desbloqueadas, é não foram desbloqueadas, é 
porque depende de outros ór-porque depende de outros ór-
gãos, e não da Administração gãos, e não da Administração 
do Guará.do Guará.

Qual o recado para Qual o recado para 
a comunidade?a comunidade?

A gente agradece a visita A gente agradece a visita 
da reportagem do Jda reportagem do Jornal Gua-ornal Gua-
ráHOJE CidadesráHOJE Cidades aqui na ad- aqui na ad-
ministração, e queremos dizer ministração, e queremos dizer 
que estamos de portas abertas que estamos de portas abertas 
para receber as demandas da para receber as demandas da 
comunidade, seja pessoalmente comunidade, seja pessoalmente 
ou nos nossos canais digitais. A ou nos nossos canais digitais. A 
comunidade pode usar nosso comunidade pode usar nosso 
telefone que colhe demandas, telefone que colhe demandas, 
que é o 162; nosso site (www.que é o 162; nosso site (www.
ouv.df.gov.br); o aplicativo ouv.df.gov.br); o aplicativo 
e-Cidades ou pessoalmente na e-Cidades ou pessoalmente na 
administração. administração. 

A administradora diz que participação da comunidade é importante para realização dos trabalhosA administradora diz que participação da comunidade é importante para realização dos trabalhos



Governador de São Paulo marcou presença Governador de São Paulo marcou presença 
no Minas Hall e foi recebido com festa por no Minas Hall e foi recebido com festa por 
lideranças locais e apoiadores nas prévias do lideranças locais e apoiadores nas prévias do 
PSDB para concorrer à Presidência do BrasilPSDB para concorrer à Presidência do Brasil
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Carta branca
no DF para Doria

GuaráHOJE Cidades

Por Amarildo CastroPor Amarildo Castro

Está cada dia mais ‘quente’ Está cada dia mais ‘quente’ 
a política local e nacional. Em a política local e nacional. Em 
mais um eventos desses já com mais um eventos desses já com 
cara de pré-eleição, o governa-cara de pré-eleição, o governa-
dor de São Paulo, João Doria dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB), esteve no Distrito Fede-(PSDB), esteve no Distrito Fede-
ral, onde foi recebido na noite na  ral, onde foi recebido na noite na  
segunda-feira, 20, pelo senador segunda-feira, 20, pelo senador 
Izalci (PSDB), lideranças locais Izalci (PSDB), lideranças locais 
e uma multidão de apoiadores. e uma multidão de apoiadores. 
O evento foi realizado no Minas O evento foi realizado no Minas 
Hall, e faz parte das prévias do Hall, e faz parte das prévias do 
PSDB para a escolha do pré-can-PSDB para a escolha do pré-can-
didato à Presidência da Repúbli-didato à Presidência da Repúbli-
ca. Embora quatro integrante do ca. Embora quatro integrante do 
partido esteja no páreo, chances partido esteja no páreo, chances 
mesmo estão com o próprio Do-mesmo estão com o próprio Do-
ria e o governador do Rio Gran-ria e o governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite. de do Sul, Eduardo Leite. 

Com direito a um jantar e dis-Com direito a um jantar e dis-
curso de várias lideranças locais, curso de várias lideranças locais, 

o evento foi marcara por uma o evento foi marcara por uma 
boa organização, gritos inflama-boa organização, gritos inflama-
dos da sua militância, e a certeza dos da sua militância, e a certeza 
do apoio do senador Izalci no do apoio do senador Izalci no 
Distrito Federal. “Estamos aqui Distrito Federal. “Estamos aqui 
para dar o nosso apoio de forma para dar o nosso apoio de forma 
integral, é o nosso pré-candidato integral, é o nosso pré-candidato 
aqui no DF”, sinalizou Izalci.aqui no DF”, sinalizou Izalci.

À reportagem Doria disse À reportagem Doria disse 
que o importa é a democracia. que o importa é a democracia. 
“Temos grandes nomes no parti-“Temos grandes nomes no parti-
do, mas estamos satisfeitos com do, mas estamos satisfeitos com 
o apoio fechado à nossa candi-o apoio fechado à nossa candi-
datura no DF, tendo o senador datura no DF, tendo o senador 
Izalci como principal articula-Izalci como principal articula-
dor”, citou Doria.dor”, citou Doria.

O evento contou com a pre-O evento contou com a pre-
sença de moradores de várias sença de moradores de várias 
partes do DF. Liderança no Gua-partes do DF. Liderança no Gua-
rá, João Paixão lembrou a impor-rá, João Paixão lembrou a impor-
tância de uma terceira via para tância de uma terceira via para 
2022. “O Doria é uma ótima op-2022. “O Doria é uma ótima op-
ção”, apontou.ção”, apontou.

Evento no Minas Hall marcou a prévia do PSDB no DF para a escolha do presidenciável do partido 

Com apoio de Tabanez,
mulheres aprendem
técnicas de defesa

Em dias onde a segurança pes-Em dias onde a segurança pes-
soal se faz necessária em qualquer soal se faz necessária em qualquer 
cidade do Brasil, a qualquer mo-cidade do Brasil, a qualquer mo-
mento. Assim, mais uma vez o cur-mento. Assim, mais uma vez o cur-
so especializado para defesa pesso-so especializado para defesa pesso-
al e defesa contra violência, realiza-al e defesa contra violência, realiza-
do no Gama, na sede da GSI Tiro do no Gama, na sede da GSI Tiro 
Esportivo, no sábado, dia 25, foi um Esportivo, no sábado, dia 25, foi um 
grande sucesso. O evento contou grande sucesso. O evento contou 
com a presença de quase 40 mulhe-com a presença de quase 40 mulhe-
res, onde o público foi predominan-res, onde o público foi predominan-
temente feminino, abrindo exceção temente feminino, abrindo exceção 
para homens apenas durante pales-para homens apenas durante pales-
tras e para que pudessem mostrar tras e para que pudessem mostrar 
táticas de defesa pessoal e contra a táticas de defesa pessoal e contra a 
violência à mulher.violência à mulher.

O foco do curso foi a preven-O foco do curso foi a preven-
ção de assaltos, furtos – quando ção de assaltos, furtos – quando 
elas estão a pé -, como se portar elas estão a pé -, como se portar 
e tentar prevenir um assalto, cui-e tentar prevenir um assalto, cui-
dados ao usar caixas eletrônicos, dados ao usar caixas eletrônicos, 
além de explanação sobre rou-além de explanação sobre rou-

bo de veículos, bastante comum bo de veículos, bastante comum 
na cidade, onde as mulheres na cidade, onde as mulheres 
costumam ser as maiores víti-costumam ser as maiores víti-
mas. Além do cursos, palestras mas. Além do cursos, palestras 
também foram ministradas por também foram ministradas por 
equipes especializadas em temas equipes especializadas em temas 
como a Lei Maria da Penha.como a Lei Maria da Penha.

Além das questões da violência Além das questões da violência 
nas ruas, as participantes também nas ruas, as participantes também 
tiveram palestras sobre como ad-tiveram palestras sobre como ad-
ministrar conflitos entre quatro ministrar conflitos entre quatro 
paredes, seja com familiares ou até paredes, seja com familiares ou até 
mesmo com o próprio cônjuge.mesmo com o próprio cônjuge.

A idealizadora foi Kelly Fra-A idealizadora foi Kelly Fra-
goso, que mantém um grupo goso, que mantém um grupo 
denominado ‘Armadas & Peri-denominado ‘Armadas & Peri-
gosas’, tem como objetivo alertar gosas’, tem como objetivo alertar 
e treinar mulheres, sempre prio-e treinar mulheres, sempre prio-
rizando a defesa pessoal contra rizando a defesa pessoal contra 
todo tipo de violência, seja ela todo tipo de violência, seja ela 
doméstica, nas ruas em outras si-doméstica, nas ruas em outras si-
tuações do dia a dia.tuações do dia a dia.

Evento contou 
com a presença 
de lideranças do 
Guará, como o 
ex-administrador 
da cidade, 
Heleno Carvalho, 
(foto à esquerda), 
e com participação 
do PSDB inclusivo 
(foto à direita)

Foto: Divulgação/GSI



“

Rafael Parente já recebeu o aval do ex-governardor Rodrigo Rollemberg e do presidente do Rafael Parente já recebeu o aval do ex-governardor Rodrigo Rollemberg e do presidente do 
PSB-DF para concorrer ao pleito em 2022. Nos bastidores, sua pré-campanha já começouPSB-DF para concorrer ao pleito em 2022. Nos bastidores, sua pré-campanha já começou
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Ex-secretário de Educação de 
Ibaneis disputará o GDF pelo PSB

GuaráHOJE Cidades

Por Amarildo CastroPor Amarildo Castro

A ciranda da política no Dis-A ciranda da política no Dis-
trito Federal começa a dar o que trito Federal começa a dar o que 
falar, especialmente sobre quem falar, especialmente sobre quem 
vai concorrer para o cargo de vai concorrer para o cargo de 
governador. Até agora o cenário governador. Até agora o cenário 
parece impreciso para alguns, parece impreciso para alguns, 
inclusive para o atual mandatá-inclusive para o atual mandatá-
rio, Ibaneis Rocha (MDB), que rio, Ibaneis Rocha (MDB), que 
ainda não teria definido seu ainda não teria definido seu 
futuro político. Enquanto isso, futuro político. Enquanto isso, 
o grupo do ex-governador Ro-o grupo do ex-governador Ro-
drigo Rollemberg, do PSB, não drigo Rollemberg, do PSB, não 
perde tempo, e já anunciou seu perde tempo, e já anunciou seu 
pré-candidato ao GDF. Trata-se pré-candidato ao GDF. Trata-se 
do ex-secretário de Educação do do ex-secretário de Educação do 
próprio Ibaneis, Rafael Parente, próprio Ibaneis, Rafael Parente, 
44. Ele foi o primeiro a ocupar 44. Ele foi o primeiro a ocupar 
a pasta na atual gestão, e após a pasta na atual gestão, e após 
um impasse com o governador um impasse com o governador 
sobre uma suposta pressão do sobre uma suposta pressão do 
mandatário sobre escolas que mandatário sobre escolas que 
não aceitavam a implantação da não aceitavam a implantação da 
militarização, decidiu pedir exo-militarização, decidiu pedir exo-
neração da pasta. neração da pasta. 

Desde então, Parente reorga-Desde então, Parente reorga-
nizou seu grupo político, ingres-nizou seu grupo político, ingres-
sando na legenda do ex-governa-sando na legenda do ex-governa-
dor Rodrigo Rollemberg, que o vê dor Rodrigo Rollemberg, que o vê 
como boa alternativa do PSB para como boa alternativa do PSB para 
a disputa do GDF em 2022.a disputa do GDF em 2022.

E assim, Rollemberg e o pre-E assim, Rollemberg e o pre-
sidente do PSB-DF, Rodrigo sidente do PSB-DF, Rodrigo 
Dias, apresentam Rafael Parente Dias, apresentam Rafael Parente 
em diversas reuniões como o já em diversas reuniões como o já 
definido pré-candidato ao GDF.definido pré-candidato ao GDF.

Há poucos dias, Rafael Pa-Há poucos dias, Rafael Pa-
rente falou com a reportagem do rente falou com a reportagem do 
Blog do AmarildoBlog do Amarildo. Como ainda . Como ainda 
não é hora de apresentar pro-não é hora de apresentar pro-
postas, falou do seu perfil, mas postas, falou do seu perfil, mas 
sem poupar críticas a Ibaneis. sem poupar críticas a Ibaneis. 

Críticas a IbaneisCríticas a Ibaneis
Professor de berço, e funcio-Professor de berço, e funcio-

nário público, antes mesmo de nário público, antes mesmo de 
ser candidato, Parente já diz que ser candidato, Parente já diz que 
sua pauta, independente de par-sua pauta, independente de par-
tido, é a Educação, e que esteve tido, é a Educação, e que esteve 
empolgado no início na atual empolgado no início na atual 
gestão, quando assumiu a pasta, gestão, quando assumiu a pasta, 
mas foi ‘enganado’. A gente per-mas foi ‘enganado’. A gente per-
cebe que o Governo Rollemberg cebe que o Governo Rollemberg 
fez uma gestão responsável, fez uma gestão responsável, 
especialmente na área fiscal, ar-especialmente na área fiscal, ar-
rumou a casa, e mesmo assim o rumou a casa, e mesmo assim o 
atual gestor não conseguir apro-atual gestor não conseguir apro-
veitar isso, e não avançou em veitar isso, e não avançou em 
praticamente nada”, critica.praticamente nada”, critica.

Parente criticou ainda as esco-Parente criticou ainda as esco-
las ‘meio abertas’ na rede pública. las ‘meio abertas’ na rede pública. 
“Em muitos lugares continua a “Em muitos lugares continua a 
faltar merenda, não tem uma más-faltar merenda, não tem uma más-
cara para os alunos, e a situação cara para os alunos, e a situação 
continua difícil”, analisa.continua difícil”, analisa.

Nascido em Brasília, Rafael Nascido em Brasília, Rafael 
estudou nos Estados Unidos, e estudou nos Estados Unidos, e 
morou por dez anos no Rio de morou por dez anos no Rio de 
Janeiro, onde iniciou sua vida Janeiro, onde iniciou sua vida 
política na capital carioca. Foi política na capital carioca. Foi 
subsecretário de Educação por subsecretário de Educação por 
quase quatro anos no Governo quase quatro anos no Governo 
Eduardo Paes.Eduardo Paes.

A gente percebe que o Governo A gente percebe que o Governo 
Rollemberg fez uma gestão responsável, Rollemberg fez uma gestão responsável, 
especialmente na área fiscal, arrumou a especialmente na área fiscal, arrumou a 
casa, e mesmo assim o atual gestor não casa, e mesmo assim o atual gestor não 
conseguir aproveitar isso, e não conseguir aproveitar isso, e não 
avançou em praticamente nada’’avançou em praticamente nada’’
Rafael Parente, pré-candidato ao GDF pelo PSB

Rafael Parente, na 
foto acima com o 
ex-governador 
Rodrigo Rollemberg 
e lideranças do 
Núcleo Bandeirante, 
na  feira permanente 
da cidade: 
pré-candidatura
aprovada pela
cúpula do
PSB
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Valparaíso de Goiás

Texto e fotos: Amarildo Castro 

Um projeto que veio para mudar a 
vida de jovens e adultos em Valparaí-
so de Goiás. Trata-se da primeira uni-
dade do Senai na cidade, um trabalho 
feito por meio de uma parceria com a 
prefeitura municipal, e que ao longo 
dos próximos dois anos, vai formar 
900 alunos na área de elétrica auto-
motiva, mecânica, movelaria e costu-
ra industrial. Os primeiros 90 alunos 
já estão com a mão na massa desde a 
inauguração da unidade, que ocorreu 
no último dia 9 de setembro, com a 
presença do prefeito Pábio Mossoró 
(MDB); de sua vice, Dra. Zeli; do se-
cretário de Assistência Social e Cida-
dania, Zé Antônio, de diretores do Se-
nai e outras lideranças locais. 

Com os trabalhos e cursos já em an-
damento, agora a previsão da diretora do 
espaço, Iraides Costa, é oferecer para os 
alunos a melhor qualidade no aprendi-
zado nos cursos, e garantir um cadastro 
reserva pronto para o início das próximas 

turmas. Isso deve ocorrer em até 90 dias, 
já que cada um desses cursos tem dura-
ção média de dois a três meses. 

Segundo o secretário de Assistência 
Social e Cidadania, Zé Antônio, todo o 
planejamento para a chegada e atuação 
do Senai em Valparaíso está rigorosa-
mente dentro da proposta da parceria 
com o Executivo local. Todos os cursos 
ofertados por período, estão indo mui-
to bem e dos 90 alunos da primeira eta-
pa, houve somente uma desistência por 
problemas de saúde, o restante frequen-
ta as aulas normalmente, e com elogios 
à iniciativa da prefeitura. 

“Nesse momento de pandemia, com 
muitas pessoas desempregadas, a vinda 
do Senai foi trabalhada pela prefeitura 
como uma alternativa à qualificação, 
porque maioria não consegue um em-
prego por falta de especialização, sem 
contar que os cursos capacitam tam-
bém para o empreendedorismo, e com 
isso, quem não conseguir uma vaga no 
mercado de trabalho, pode montar seu 
próprio negócio tendo mais chances de 

sucesso ao receber o certificado da qua-
lificação aqui no Senai de Valparaíso”, 
diz Zé Antônio.

O secretário explica que a entidade 
está atendendo 45 alunos no período 
vespertino e 45 na parte da tarde, e que 
novas inscrições podem ser feitas todos 
os dias da semana, na própria unidade 
do Senai, na avenida principal do Bairro 
Morada Nobre, ou na sede da Secreta-
ria de Assistência Social e Cidadania, na 
Avenida 3, no bairro Jardim Céu Azul. 
O telefone é 3627-4087. Após feita a ins-
crição, é realizada uma triagem para 
averiguar a situação de cada candidato, 
uma espécie de avaliação social para a 
destinação das vagas. Para concretizar 
a inscrição, é preciso levar carteira de 
identidade, certificado de escolaridade 
e comprovante de residência atualizado, 
além do título eleitor.

Zé Antônio conta que todo o traba-
lho só foi possível graças ao esforço da 
Prefeitura de Valparaíso, que paga o 
aluguel do espaço e entra com uma con-
trapartida para o custeio das despesas.

Galpão fica no bairro
Morada Nobre e já 
está em pleno 
funcionamento

Mossoró 
traz para a 
cidade, unidade
do Senai com
quatro cursos

Três cusos estão em 
andamento, sendo 
elétrica automotiva, 
movelaria e 
costura industrial. 
A partir de novembro, 
entra também o 
curso de mecância 
para carros

O prefeito Pábio Mossoró e sua vice, Dra. Zeli: dupla não mediu esforços para 
trazer para Valparaíso unidade do Senai, já funcionando a todo ‘vapor’
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O curso de costura industrial está entre os mais procurados na nova unidade do Senai/Valparaíso

RAISSA DE SOUZA 
Silva, 24, moradora do 
Cruzeiro do Sul
“Estou fazendo o curso de 
costureira industrial porque 
sempre quis aprender 
algo nessa área, e essa 
oportunidade, gratuita, 
eu jamais poderia perder. 
Espero conseguir um 
trabalho ou até mesmo ter 
meu próprio negócio no 
futuro, pois estou ansiosa 
para isso”.

Treinamento
não tem custo 
para os moradores

Proposta da prefeitura é fomentar o 
emprego na cidade com mão de obra
qualificada em diferentes faixa etárias

Se a chegada da unidade do 
Senai à cidade chamou atenção, 
destaca ainda mais os cursos 
oferecidos pela entidade, todos 
sem nenhum custo para os alu-
nos. Ao todo, explica Iraides, 
na primeira etapa, estão sendo 
ofertados os cursos de movela-
ria, elétrica automotiva e cos-
tura industrial, com aulas das 
7h30 às 12h e das 13h30 às 18h. 
Para as próximas turmas, está 
previsto também o curso de 
mecânica automotiva. 

Iraides conta que a du-
ração de cada curso é de 160 
horas, com 40 dias letivos em 

sala de aula. Na primeira eta-
pa, a conclusão será em 9 de 
novembro deste ano, quando 
todos os formandos receberão 
um certificado do Senai, com 
aval da Secretaria de Assistên-
cia Social e Cidadania. No dia 
16 do mesmo mês, terá início 
novas turmas, com 90 alunos, 
em média, no geral. É impor-
tante lembrar que mesmo que 
as vagas estejam preenchidas 
para a próxima etapa, os inte-
ressados devem se inscrever 
porque pode haver desistên-
cias, comum por questões de 
saúde ou pessoal. 

Na primeira etapa de formação, unidade do Senai oferece três cursos: movelaria, 
elétrica de automóveis e costura industrial

ALEXANDRE 
VALÉRIO, 17, morador 
da Cidades Jardins
“Quero me preparar para 
ter condições de pleitear 
uma vaga no mercado de 
trabalho, porque é muito 
difícil conseguir algo em 
qualificação. Mas agora 
com o curso de elétrica, 
que faço aqui no 
Senai, terei 
chances”.

ROBERTA GOLVEIA 
DA SILVA, 45, moradora 
do bairro Ipiranga
“Há muitos anos venho 
planejando fazer esse 
curso. E com essa 
oportunidade, com certeza 
vou fazer um bom 
proveito, porque meu 
sonho é trabalhar na área 
automotiva, e por isso, 
a escolha de elétrica 
para carros”.

O que os alunos dizem

Fotos de Amarildo Castro

O secretário de Cidadania, Zé Antônio e a diretora do Senai, Iraides Costa: empenho por qualificação

Inauguração da unidade em 9 de setembro: parceria por qualificação

VINÍCIUS GARCIA, 31, 
morador da Cidade Jardins
“Não conhecia muito bem área 
de movelaria, mas sei que é um 
mercado promissor, e por isso, 
aproveitei essa oportunidade 
para aprender algo na área de 
forma profissional”.

MANOELA DA SILVA, 
40.moradora da Cidade Jardins
“Para mim é muito importante, 
porque além de aprender, 
aumenta as chances de abrir um 
negócio na área, e vou tentar 
isso, com certeza, no futuro. 
Estou muito feliz em poder fazer 
esse curso gratuitamente”.

VÂNIA DE OLIVEIRA, 37, 
moradora do Esplanada I
“Estou adorando participar 
desse curso, porque me prepara 
para o mercado de trabalho em 
todas as vertentes. Vou montar 
o negócio próprio, ou mesmo 
tentar um emprego na área 
de movelaria”.
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Entorno do DF

Com chegada de novas doses
imunização em Valparaíso avança

Por Amarildo Castro 

Continua em ritmo acele-
rado a vacinação contra a co-
vid-19 em Valparaíso de Goiás. 
A prefeitura local vem receben-
do centenas de pessoas à pro-
cura da primeira e da segunda 
de diferentes marcas de imuni-
zantes, e o número da procura 
vem aumentando desde que 
o Executivo local anunciou a 
vacinação para adolescentes a 
partir dos 12 anos. 

Na manhã deste domingo, 
26, a reportagem do Blog do 
Amarildo esteve no Ginásio do 
Jardim Oriente, onde por vol-
tas das 10h30, uma grande fila 
se formava em volta do local. 
Por ali, famílias inteiras espe-
ravam por algum tipo de dose. 

Mais de mil doses diárias

“Estamos avançando bem, 
com uma média somente neste 
posto, de 1.000 doses aplicadas 
diariamente, e com uma procu-
ra muito grande”, relatou a en-
fermeira responsável pela ação 
neste domingo, Jessika Mar-
tins. Ela explica que aos finais 
de semana, tanto a unidade de 
vacinação montada no Ginásio 
Jardim Oriente, quanto a outra 
unidade no Céu das Artes, na 
Etapa D, funcionam de 8h30 às 
11h30. 

E que durante a semana, o 
horário vai de 8h30 às 16h30, 
sempre nos dois pontos de 
vacinação, sem intervalo para 
almoço. No caso do posto de 
vacinação do Céu das Artes, o 
local só funciona de segunda a 
sexta-feira.

A vacinação vem fazen-
do a alegria de muita gente, 
que imunizada, se sente mais 

segura. “Dever cumprido e 
agradecimentos, bom para 
mim, esposa e família”, citou 
Rômulo César Vasconcelos, 
que esteve no Ginásio do Jar-
dim Oriente ao lado da esposa 
Shirlei Barbosa.

Visita do prefeito

A vacinação do Ginásio do 
Jardim Oriente, no  domingo, 
26, contou ainda com a visita 
do prefeito Pábio Mossoró. 
À reportagem, o mandatário 
afirmou que busca imunizar 
toda a comunidade até o final 
deste ano, e que no momen-
to o trabalho de imunização 
acontece somente em dois 
pontos devido a uma logística 
de espaço e material de infor-
mática.

 “A gente entente algumas 
reclamações sobre a neces-
sidade de mais pontos, mas 
devido à uma exigência do 
Ministério da Saúde, sobre a 
obrigação de ter os pontos de 
vacinação todos informatiza-
dos, há uma logística compli-
cada por causa de computa-
dores e mão de obra, assim, 
temos que concentrar os equi-
pamentos em menos locais, no 
entanto, mesmo que haja filas, 
o atendimento é muito rápido 
e a pessoa não perde muito 
tempo”, explicou.

O mandatário disse que 
está feliz com sua equipe 
de trabalho nessa segunda 
gestão, e que a cidade vem 
avançando em vários pontos, 
incluindo inaugurações im-
portantes, como o Complexo 
Poliesportivo do Jardim Céu 
Azul, a chegada do Senai e 
entregas de unidades habita-
cionais. 

Todos os dias, somente o posto montado 
no bairro Jardim Oriente, no ginásio de 
esportes recebe cerca de 1.000 pessoas 
à procura algum tipo de vacina 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos: 
Pfizer para primeira dose
Público geral para segunda dose: Astrazenica e Coronavac
Público geral para primeira dose: Coronavac
No caso do posto do Céu das Artes, não há pfizer para 
adolescentes.

VEJA COMO ESTÁ A DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

Posto de vacinação no 
bairro Jardim Oriente, no 
último dia 26: visita do 
prefeito Pábio Mossoró e 
cerca de 1.000 vacinados 
diariamente graças à 
chegada semanal de doses 
de várias marcas 
de vacinas

Governador Caiado
cada dia mais ‘colado’ 
no Entorno-DF

Chama atenção a presença do governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado  (DEM) na região do En-
torno do DF. Somente em Valparaíso, este ano, o 
mandatário já esteve na cidade pelo menos sete 
vezes, quase uma visita a cada mês. 

Na última, entregou 474 unidades habitacio-
nais no bairro Jardim Céu Azul. 
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Paulo Brito se detaca pelo 
volume de trabalho na Câmara

Desde que tomou posse, o vereador 
Paulo Brito (PSC), é hoje um dos parla-
mentares que mais apresentaram projetos 
de lei na Câmara. Além disso, é também 
campeão de visitas às ruas.

Veja aqui a situação de dos principais 
PLs apresentados no Legislativo:

APROVADO E SANCIONADO – Proje-
to de Lei nº 066/2021, que autoriza o municí-
pio de Valparaíso de Goiás a converter o vale 
transporte em vale internet aos professores da 
rede municipal de ensino enquanto perdurar 
o estado de calamidade pública gerado pela 
pandemia da COVID-19.

APROVADO E SANCIONADO- Projeto 
de Lei nº 071/2021, que dispõe sobre a prática 
de telemedicina pelos médicos da rede muni-
cipal de saúde de Valparaíso de Goiás.

APROVADO E SANCIONADO – PL nº 
011/2021, que busca regularizar a atividade 
dos food trucks em Valparaíso de Goiás.

TRAMITAÇÃO – Projeto de Lei nº 
096/2021, que dispõe sobre a Carteira de 
Identificação do Autista (CIA) no âmbito do 
município de Valparaíso de Goiás e dá outras 
providências.

APROVADO E SANCIONADO – Projeto 
de Lei nº 060/2021, que obriga os estabeleci-
mentos comerciais em geral a disponibilizar sa-
nitários aos trabalhadores do serviço de limpe-
za urbana e demais servidores deste município. 

APROVADO – Projeto de Lei nº 117/2021, 
que dispõe sobre a criação do Programa Trans-
porte Pela Vida, para atendimento de pacien-
te em tratamento de câncer e hemodiálise, no 
município de Valparaíso de Goiás.

TRAMITAÇÃO – Projeto de Lei nº 
142/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de shoppings, supermercados, hipermercados 
e atacadões, possuírem carrinhos de compras 
adaptados às pessoas com deficiência e idosos 
com dificuldade de locomoção, no âmbito do 
município de Valparaíso de Goiás e dá outras 
providências.

TRAMITAÇÃO – Projeto de Lei nº 
149/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de prestar socorro aos animais atropelados, no 
município de Valparaíso de Goiás.

Alceu quer ponto de apoio para
entregadores via aplicativos

Chama atenção a necessidade de um 
espaço adequado para os entregadores 
de produtos que prestam serviços para 
os aplicativos, como Ifood, Uber Food, 
Rappi entre outros. Em Valparaíso, eles 
ultrapassam uma centena e não tem 
qualquer estrutura de apoio, ou espaço 
adequado até mesmo para aguardar sua 
vez entre uma entrega e outra.

Pensando nisso, numa forma de ofere-
cer a esses trabalhadores o mínio de digni-
dade, o vereador Alceu Gomes (PL), apre-
sentou na semana passa o PL 152/2021, que 
prevê um espaço físico adequado, incluindo 
bancos, cobertura e banheiro para que esses 
trabalhadores tenham mais dignidade. “A 
nossa iniciativa é para o bem desses traba-
lhadores e seus familiares, assim todos vão 
sair ganhando, inclusive a comunidade, que 
passa a ser atendida com mais qualidade, 
porque um trabalhador com um ambiente 
adequado para que ele possa desempenhar 
suas atividades faz melhor, evitando inclu-
sive risco de acidentes por conta de cansa-
ço”, explica o vereador.

Ele acrescenta que a intenção é dar 
um pontapé inicial pela causa dos entre-
gadores via aplicativos, e que a prefeitura 
pode acatar o projeto e executá-lo da for-
ma que achar necessário.

“Nossa proposta é resolver o pro-
blema, independente de quem vai cola-
borar com a execução do projeto”, con-
clui o parlamentar.

Paulo Brito está entre os vereadores de 
destaque na atual legislatura na Câmara

Vereador Alceu diz que é importante garantir
o bem-estar da categoria

Nova gestão da Câmara completa nove meses
Dedicação, visão, diálogo 

e trabalho em equipe. Assim, 
pode ser resumida a atuação da 
nova gestão da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Valpa-
raíso, encabeçada pelo verea-
dor Plácido Cunha (Avante), o 
presidente. Para ele, é possível 
transformar a comunidade e 
o Legislativo pode contribuir 
para uma sociedade cada vez 
melhor e mais justa. E na atu-
al gestão, como é comum, há 
debates polêmicos sobre al-
guns Projetos de Lei vindos do 
Executivo, mas a condução, no 
geral, vem apresentando equilí-
brio entre a direita e esquerda, 
e no fim, com a serenidade do 
presidente da Casa, os resulta-
do estão aparecendo.

 Em nove meses de gestão 
à frente da presidência da Câ-
mara Municipal de Valparaíso 
de Goiás, Plácido deixou a Casa 
ficou mais moderna e aconche-
gante para aproximar o cidadão 
do processo legislativo munici-
pal.  “Nossa intenção é de fato 
essa aproximação com a comu-
nidade, e inclusive usando as 
redes digitais”, cita.

Em tempos de pandemia, os 
canais digitais implementados 
na gestão de Plácido Cunha, 
como a TV Câmara, foram um 
marco para que os moradores 
possam acompanhar as sessões 

Atual presidente menciona trabalhos que foram importantes para aproximar moradores das ações dos parlamentares

de casa ou do trabalho. 
Além do trabalho, o que 

muitos observam no presidente 
é a capacidade de diálogo, tan-
to com a base, quanto oposição. 
Assim, mantém próximos to-
dos os demais vereadores.

Voltando às ações na Casa, 
o presidente destaca ainda o 
novo layout do site institucio-
nal da Casa, o que em sua visão, 
traz mais facilidade de acesso 
aos trabalhos dos parlamenta-
res: https://camaravalparaiso.
go.gov.br/

Mesmo com os afazeres do 
trabalho de presidente, a atua-
ção de Plácido Cunha chamou 

atenção neste ano de 2021 pela 
quantidade de projetos apre-
sentados pelo vereador e apro-
vados, muitos deles, e alguns já 
sancionados, tais como:

– Reestruturação do Conse-
lho Municipal de Saúde;

– Criação da Casa dos Con-
selhos;

– Atenção integral aos pro-
fissionais de saúde que atuam 
na linha de frente no combate à 
Covid-19;

– Proibição de nomeação, 
para todos os cargos em comis-
são de livre nomeação e exone-
ração, pessoas que tiverem sido 
condenadas pelas Leis Federal 

Maria da Penha e Feminicídio. 
 Entre os trabalhos digitais 

desenvolvidos na gestão do 
atual presidente, está a virtu-
alização dos processos; Com a 
ação, a Câmara de Valparaíso 
de Goiás e se torna pioneira no 
Estado de Goiás a implantar a 
Câmara Virtual. 

Vereadores também ganha-
ram com a atual gestão
Através da plataforma, o 

vereador pode cadastrar o cida-
dão e as demandas que chegam 
ao gabinete, acompanhar as so-
licitações e atendimentos reali-
zados por nome, bairro e tipo 

de atendimento, com maior 
controle, segurança e em total 
conformidade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), com base no Regimen-
to Interno da Casa e Lei Orgâni-
ca do município.

Durante as sessões o parla-
mentar registrará sua presença. 
A ferramenta também dispo-
nibiliza registro das votações 
nominais, gravação e armaze-
namento das sessões.

Servidores (gabinetes, secreta-
ria e comissões)

Facilidade no processo de 
protocolo dos Projetos de Lei e 
indicações realizadas por cada 
vereador, (os documentos serão 
assinados eletronicamente);

Projetos de Lei registrados 
por áreas, sendo possível iden-
tificar o tempo da tramitação 
total e em cada setor ou comis-
são e a ocorrência de atrasados 
em cada divisão.

Sustentabilidade
Com a Câmara Virtual a 

Instituição faz sua parte para 
proteção do meio ambiente, 
pois a utilização de papel será 
reduzida, contribuindo tam-
bém com economia de recursos.

Saiba mais em: https://bit.
ly/2VRe7hL

Produção da Casa vem atendendo às expectativas da comunidade O presidente, Plácido Cunha:
gestão eficiente e inovação

Fotos: Amarildo Castro
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Unidos pelo amor e 
pelas ações socias

GuaráHOJE Cidades

Um belo exemplo de união, Um belo exemplo de união, 
amor e trabalho coletivo pela amor e trabalho coletivo pela 
comunidade. assim é o casal comunidade. assim é o casal 
Francisco Xavier, o Pequito Francisco Xavier, o Pequito 
e Luiza de Marilac. Eles são e Luiza de Marilac. Eles são 
moradores da QI 02 do Guará, moradores da QI 02 do Guará, 
onde ele é prefeito da quadra, onde ele é prefeito da quadra, 
e ambos, dão belo exemplo de e ambos, dão belo exemplo de 
esforço para fazer da quadra, esforço para fazer da quadra, 
um lugar melhor para todos um lugar melhor para todos 
viverem. Assim, entre vários viverem. Assim, entre vários 

eventos, preparam mais uma eventos, preparam mais uma 
vez a Festa das Crianças, even-vez a Festa das Crianças, even-
to que ocorre no próximo dia to que ocorre no próximo dia 
10 de outubro, na praça da QI 10 de outubro, na praça da QI 
02, com um torneio de basque-02, com um torneio de basque-
te e várias atividades para a te e várias atividades para a 
garotada, a partir das 8h. garotada, a partir das 8h. 

A festança terá direito a um A festança terá direito a um 
torneio de basquete de rua, e torneio de basquete de rua, e 
brinquedos variados para a ga-brinquedos variados para a ga-
rotada, além de presentes. rotada, além de presentes. 

O jovem Vitor, idealizador do projeto, com a equipe de atendimento: sucesso imediato

Luciano Lima recebe 
honraria da PMDF

O jornalista, radialista, e agita-O jornalista, radialista, e agita-
dor cultural, Luciano Lima, 48, é o dor cultural, Luciano Lima, 48, é o 
mais novo guaraense a receber a mais novo guaraense a receber a 
Medalha Alferes Joaquim José da Medalha Alferes Joaquim José da 
Silva Xavier (Tiradentes), a mais Silva Xavier (Tiradentes), a mais 
importante distinção honorífica importante distinção honorífica 
da Polícia Militar do Distrito Fede-da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral, que foi criada pelo decreto n° ral, que foi criada pelo decreto n° 
5.272, de 06 de junho de 1980, e ele-5.272, de 06 de junho de 1980, e ele-
vada à Ordem de Mérito em 2011.vada à Ordem de Mérito em 2011.

A Ordem consta dos graus A Ordem consta dos graus 
Grã-Cruz, Grande-Oficial, Co-Grã-Cruz, Grande-Oficial, Co-
mendador e Cavaleiro, com a fina-mendador e Cavaleiro, com a fina-
lidade de condecorar os policiais lidade de condecorar os policiais 
militares do Distrito Federal, os militares do Distrito Federal, os 
militares das demais corporações militares das demais corporações 
militares – nacionais e estrangei-militares – nacionais e estrangei-
ras, suas bandeiras ou estandartes, ras, suas bandeiras ou estandartes, 
os civis e as pessoas jurídicas de os civis e as pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, cujos direito público ou privado, cujos 
serviços, ações ou méritos excep-serviços, ações ou méritos excep-
cionais sejam altamente relevantes cionais sejam altamente relevantes 
e recomendem o reconhecimento e recomendem o reconhecimento 
da PMDF.da PMDF.

Importante liderança no Importante liderança no 
Guará, e conhecido em todo o Guará, e conhecido em todo o 
Distrito Federal, pelo seu tra-Distrito Federal, pelo seu tra-
balho de jornalista, em especial, balho de jornalista, em especial, 

onde atua diariamente nas re-onde atua diariamente nas re-
des sociais, sempre trazendo in-des sociais, sempre trazendo in-
formações preciosas da política formações preciosas da política 
local, esporte e temas da cidade, local, esporte e temas da cidade, 
Luciano Lima vem de uma famí-Luciano Lima vem de uma famí-
lia tradicional no Guará. Filho lia tradicional no Guará. Filho 
do pioneiro João Paixão e Dona do pioneiro João Paixão e Dona 
Iolanda Gomes de Lima, tem Iolanda Gomes de Lima, tem 
ainda outros dois irmãos, Marco ainda outros dois irmãos, Marco 
Aurélio e Carlos Henrique.Aurélio e Carlos Henrique.

Luciano Lima é casado Luciano Lima é casado 
com a bancária Mônica Pena, com a bancária Mônica Pena, 
e tem dois filhos. Militante e tem dois filhos. Militante 
na política, foi subsecretário na política, foi subsecretário 
da Juventude do ex-gover-da Juventude do ex-gover-
nador José Roberto Arruda, nador José Roberto Arruda, 
com quem trabalhou por 20 com quem trabalhou por 20 
anos, antes mesmo de Arru-anos, antes mesmo de Arru-
da assumir o Governo do DF. da assumir o Governo do DF. 
Coordenou ainda a campanha Coordenou ainda a campanha 
vitoriosa do ex-distrital Israel vitoriosa do ex-distrital Israel 
Batista (2010); trabalhou na Batista (2010); trabalhou na 
campanha vitoriosa de depu-campanha vitoriosa de depu-
tado Luiz Pitimann; teve ain-tado Luiz Pitimann; teve ain-
da papel importante na cam-da papel importante na cam-
panha de senador de Izalci panha de senador de Izalci 
Lucas, em 2018, sendo um dos Lucas, em 2018, sendo um dos 
coordenadores da campanha. coordenadores da campanha. 

Grupo Dauto cresce e
lança atacadista de 
tintas automotivas

Em tempos de pandemia, 
todo tipo de criatividade para 
empresas é bem-vinda. E assim, 
um dos grupos mais conheci-
dos em Brasília, o ‘conglomera-
do’ Dauto Lanternagem e Dau-
to Tintas Automotivas, usou 
dessa premissa para espantar 
a crise provocada pelo novo 
coronavírus, e com uma estra-
tégia ousada, entrou em um 
novo e promissor segmento: 
distribuição e atacado de tintas 
automotivas. Assim, nascia, na 
Cidade do Automóvel, a Úni-
ca Atacadista de Tintas, uma 
loja que hoje emprega mais de 
20 funcionários, e já se tornou 
referência no setor, atendendo 
o mercado do Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais e até Bahia. 

O idealizador do projeto foi 
o jovem empreender Vitor Da-
maceno Coelho. Ele disse que em 
vez de ‘encolher’ o grupo buscou 
crescer em plena pandemia. Ao 
inaugura mais três lojas da Dauto 
Tintas Automotivas, Damaceno 
tocou ao mesmo tempo o projeto 
da nova loja Única Atacadista de 
Tintas, um moderno galpão onde 
são concentradas as atividades de 
distribuição para várias regiões 
do país. 

“Nossa proposta é atender 
o nosso próprio grupo e um 
mercado enorme, em plena ex-
pansão em todo o país”, relata 
Vitor. Ele ainda complementa 
dizendo que muitas oficinas são 
hoje clientes porque a logística 
da Única é rápida e eficiente. 
No total, o grupo já está no pa-
tamar dos milhares de clientes. 

Vitor explica que a Única 
atende em toda a parte de tin-
tas automotivas, incluindo ver-
nizes e vários outros produtos.

Além da Única, o grupo 
abriu lojas de tintas automo-
tivas durante a pandemia em 
Unaí-MG e Luziânia-GO.

Vitor diz que já tem inten-
ção de ampliar o mix de produ-
tos da Única Atacadista de Tin-
tas em breve, usando o próprio 
espaço onde hoje está a loja.

“Venham conhecer nossa 
loja, temos ótimos preços, es-
toque e boa linha de crédito”, 
diz Vitor.

Única Atacadista de tintas
3772-2951/99366544
Facebook – unicaatacadista
Instagram – unicaatacadista
Endereço:
SCIA – Quadra 14 – Conj. 10 – 
Lote 06 – Cidade do Automó-
vel.

Grupo entra para o ramo de distribuição de tintas e faz sucesso Grupo entra para o ramo de distribuição de tintas e faz sucesso 
logo nos primeiros meses de atuação no DF e outros Estadoslogo nos primeiros meses de atuação no DF e outros Estados

Acima, o 
empresário 
com sua 
equipe de 
produção, 
e abaixo, o 
galpão com o 
estoque: boa 
estratégia em 
tempos de 
desafios

Luciano Lima com 
a esposa Mônica 
Pena e o pai, o 
pioneiro 
João Paixão: 
tradição no Guará
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Templo no SOF Sul se destaca 
por trabalhos sociais variados

GuaráHOJE Cidades

Por Amarildo CastroPor Amarildo Castro

Em dias onde boa parte da Em dias onde boa parte da 
juventude está de alguma forma juventude está de alguma forma 
‘desviada’, e seguindo por cami-‘desviada’, e seguindo por cami-
nhos impróprios, e com muitas nhos impróprios, e com muitas 
pessoas em situação de vulnera-pessoas em situação de vulnera-
bilidade, um trabalho realizado bilidade, um trabalho realizado 
pelo pastor Josmar dos Santos, pelo pastor Josmar dos Santos, 
68, juntamente com a jovem 68, juntamente com a jovem 
Luma Moraes, de 19 anos, e ou-Luma Moraes, de 19 anos, e ou-
tros integrantes da Igreja Minis-tros integrantes da Igreja Minis-
tério de Cristo, congregação com tério de Cristo, congregação com 
sede na Quadra 19 do Sof Sul, sede na Quadra 19 do Sof Sul, 
vem se destacando em todo o vem se destacando em todo o 
Guará exatamente pelo trabalho Guará exatamente pelo trabalho 
sério e contínuo com com seus sério e contínuo com com seus 
fiéis, e grupos de pessoas em fiéis, e grupos de pessoas em 
situação de risco e dependência situação de risco e dependência 
química, além de um trabalho química, além de um trabalho 
social com os jovens. social com os jovens. 

Josmar explica que a propos-Josmar explica que a propos-
ta da igreja, que está no mesmo ta da igreja, que está no mesmo 
endereço há quatro anos, é pre-endereço há quatro anos, é pre-
gar o evangelho de Cristo com gar o evangelho de Cristo com 
excelência, assim como deve excelência, assim como deve 
ser a proposta da Bíblica, mas a ser a proposta da Bíblica, mas a 
igreja vai bem além de pregar a igreja vai bem além de pregar a 
palavra, porque para ele, pregar palavra, porque para ele, pregar 
o evangelho significa também o evangelho significa também 
ajudar o próximo, porque essa é ajudar o próximo, porque essa é 
uma das promessas da palavra uma das promessas da palavra 
de Deus.de Deus.

Sempre assistido pela jovem Sempre assistido pela jovem 
Luma Moraes, que virou uma Luma Moraes, que virou uma 
espécie de ‘braço direito’ do pas-espécie de ‘braço direito’ do pas-
tor dentro do ministério, Josmar tor dentro do ministério, Josmar 
diz que o trabalho social é feito diz que o trabalho social é feito 
em parceria a Igreja Tenda da em parceria a Igreja Tenda da 
Libertação. Em um endereço na Libertação. Em um endereço na 
Vila Americana, em Luziânia, Vila Americana, em Luziânia, 
são acolhidos jovens e pessoas são acolhidos jovens e pessoas 
em situação de risco, onde são em situação de risco, onde são 

Os cultos da 
Igreja Ministério de 
Cristo, na Quadra 
19 do SOF Sul 
ocorrem sempre 
às quartas-feiras, 
às 20h e aos 
domingos, às 19h

acolhidos e tratados. acolhidos e tratados. 
Já para o grupo jovem, diz Já para o grupo jovem, diz 

Luma, há encontros, psicólogos, Luma, há encontros, psicólogos, 
reuniões, idas ao monte, um tra-reuniões, idas ao monte, um tra-
balho constante, inclusive de casa balho constante, inclusive de casa 
em casa, conta.em casa, conta.

Os cultos da Igreja Ministério Os cultos da Igreja Ministério 
de Cristo acontecem sempre às de Cristo acontecem sempre às 
quartas-feiras, às 20h, e aos do-quartas-feiras, às 20h, e aos do-
mingos, sempre às 19h.mingos, sempre às 19h.

O pastor Josmar Santos faz O pastor Josmar Santos faz 
questão de convidar os moradoes questão de convidar os moradoes 
do Guará para conhecer e assistir do Guará para conhecer e assistir 
a ministração da Palavra de Deus a ministração da Palavra de Deus 
na igreja. “Aqui a gente busca na igreja. “Aqui a gente busca 
fazer o que Deus pede, sem dis-fazer o que Deus pede, sem dis-
torcer fatos, sempre buscando a torcer fatos, sempre buscando a 
excência do que a Bíblia nos quer excência do que a Bíblia nos quer 
dizer, venham todos conhecer o dizer, venham todos conhecer o 
nosso trrabalho”, enfatiza.nosso trrabalho”, enfatiza.

“Aqui a gente busca Aqui a gente busca 
fazer o que Deus fazer o que Deus 
pede, sem distorcer pede, sem distorcer 
fatos, sempre fatos, sempre 
buscando a excência buscando a excência 
do que a Bíblia nos do que a Bíblia nos 
quer dizer, venham quer dizer, venham 
todos conhecer o todos conhecer o 
nosso trrabalho”nosso trrabalho”
Josmar Santos, pastor 
da Igreja Ministério de 
Cristo, no SOF Sul




