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Festa discreta
O tradicional desfile em comemoração 

ao aniversário do Guará, que acontece 
todo dia 5 de maio, foi substituído este 
ano por uma discreta cerimônia, em frente 
à Administração Regional, por causa da 
pandemia. 

As atrações foram a banda do Corpo de 
Bombeiros e a kombi do projeto Confraria do 
Guará. 

Vídeo do aniversário
Vale a pena ver o vídeo sobre o aniversário 

do Guará, produzido pela Confraria do Guará. 
Belas imagens e bela música. 

Trabalho do agitador cultural Miguel 
Edgar Alves, um apaixonado pela cidade. 

Fome não é fake
Um grupo de moradores do Guará, liderado pela prefeita comunitária do Guará Park, 

Tânia Coelho, se integrou ao projeto Fome não é Fake, criado pela fotógrafa Marília Veloso, 
para arrecadar donativos, principalmente alimentos, para as pessoas que mais estão sofren-
do com a pandemia. 

Há três anos o grupo entrega comida aos moradores em situação de rua em várias locali-
dades do DF toda quinta-feira à noite. 

Além de comida, o grupo tem arrecadado roupas e agasalhos para ajudar essas pessoas 
contra frio. 

Página falsa do Chalé da Traíra
Estelionatários criaram uma página falsa do Chalé da 

Traíra na Internet e anunciam promoções que não existem, 
como desconto para combos de prato e bebida. Quem 
acessa não consegue diferir a página falsa da verdadeira, 
porque a diferença é apenas a parte da suposta promoção, 
e acaba depositando o valor do pedido na conta dos 
falsários. E só descobre que caiu no golpe quando reclama 
pela não entrega do que teria encomendado. 

É importante que as vítimas denunciem a página fake 
para que o Facebook e o Instagram retirem a página falsa 
do ar. A polícia também está investigando a origem do 
golpe.  

Começa a pesquisa  
por domicílios no DF

Começou nesta quarta-feira, 5 de maio, a Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), promovida 
pela Codeplan. Serão coletadas informações sobre os 
moradores de todas as 33 regiões administrativas (RAs) 
do Distrito Federal, a fim de subsidiar e orientar de forma 
qualificada o planejamento governamental.

Nesta edição do estudo tem novidades, além das 
questões tradicionais, entre as perguntas do questionário 
há algumas voltadas aos animais domésticos e segurança 
alimentar. Também será entregue um questionário 
facultativo para cada indivíduo da família sobre questões 
de gênero.

Realizada a cada dois anos, a Pdad é efetuada por 
amostra de domicílios urbanos – selecionados mediante 
critérios de probabilidade. A Pdad ajuda a obter os 
dados necessários para subsidiar o GDF na estruturação 
de políticas públicas. Os pesquisadores da Pdad 2021, 
devidamente identificados com crachá, visitarão cerca de 
35 mil domicílios no DF. 

Projeto para 
revitalização das 
quadras

O deputado distrital 
Rodrigo Delmasso 
(Republicanos), vice-
presidente da Câmara 
Legislativa, morador do Guará, 
apresentou projeto de lei para 
ajudar na revitalização das 
quadras do DF,  De acordo 
com a proposta, as melhorias 
serão feitas em parceria com 
as associações de moradores, 
prefeituras comunitárias, 
conselhos comunitários e 
cooperativas habitacionais. 

Se for transformada em 
lei, o poder público poderá 
estabelecer parcerias com 
essas organizações  para 
revitalização de áreas 
internas das quadras, como 
jardinagem, roçagem, 
manutenção de pontos 
de encontro, quadras 
poliesportivas, parques e 
demais instalações de uso 
comunitário, inclusive com 
recursos financeiros. 


