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Mais um 
condomínio 
regularizado 
no setor 
Boa Vista

Ginasta mirim 
da Saída Norte 
é eleito atleta 
revelação do 
DF em 2018

Página 7Página 2

TJDFT reafirma 
a legalidade da 
regularização 
do Solar de 
Athenas
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HÁ 18 ANOS TRABALHANDO COM QUESTÕES URBANÍSTICAS, O ADVOGADO MATEUS LEANDRO DE 
OLIVEIRA FOI ESCOLHIDO PELO GOVERNADOR ELEITO IBANEIS ROCHA PARA CHEFIAR A SECRETARIA 
DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO. EM ENTREVISTA, O FUTURO SECRETÁRIO 
DETALHOU ALGUNS PONTOS-CHAVE DE SUA FUTURA GESTÃO.

APÓS QUASE UMA DÉCADA DE DEBATES ENTRE OS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO E A COMUNIDADE, O  PROJETO DE 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LUOS) É APROVADO PELA 
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. APESAR DE COMPLEXA E
TÉCNICA, A LEI IMPACTA DIRETAMENTE 
NA VIDA DO CIDADÃO QUE DESEJA MORAR 
OU EMPREENDER NO DF.

Página 3

Páginas 4 e 5

ENTREVISTA: MATEUS LEANDRO, 
FUTURO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

O QUE A LUOS TEM A 
VER COM VOCÊ ?
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Editorial

Mesmo em ano de Copa do 
Mundo, eleições, crise hídrica e 
todos os fatos políticos que nor-
tearam a mídia e as redes sociais 
no Brasil, a Saída Norte do DF 
sempre foi nossa pauta principal. 

Iniciamos o ano trazendo à to-
na a demanda dos moradores dos 
condomínios da região quanto à 
legalização dos muros e guaritas. 
Acompanhamos, de perto, os des-
dobramentos e consequências da 
crise hídrica sobre as reservas e 
bacias que garantem o abasteci-
mento de água na região. 

Trouxemos, em todas as edi-
ções, projetos, organizações e 
iniciativas que promovem a qua-
lidade de vida, protegem o meio 
ambiente e incentivam o esporte 
e a cultura. 

Dedicamos matérias sobre a 
potencialidade do surgimento 
de uma nova centralidade na Sa-
ída Norte, com destaque para as 
obras do Trevo de Triagem Norte, 
duplicação da BR 020 e criação 
do Parque Tecnológico de Brasí-
lia, o Biotic. 

No mês da Copa do Mundo, 
entramos em campo com a en-
trevista exclusiva com o capitão 
Lucimar da Silva Ferreira – o za-
gueirão Lúcio, que além de ser 
brasiliense tem suas origens em 
Planaltina. Na mesma edição, 
apresentamos a matéria de ca-
pa “O Paraíso Protegido”, na qual 
relatamos, em detalhes, a vida 
de quem mora em condomínios 
horizontais. 

Voltamos as atenções para a 
educação, por meio de entrevis-
tas e matérias na edição de julho; 
para a saúde, em entrevista com a 
presidente da Rede Sarah de Hos-
pitais, em agosto; e para a políti-
ca, com a repercussão do Debate 
JNB, evento realizado pelo Jornal 
com os candidatos a deputado 
distrital, além de uma radiografia 
completa sobre as eleições go-
vernamentais e distritais do DF. 

Para finalizar o ano, aborda-
mos as promessas do futuro go-
verno e os projetos de grande im-
pacto na região como a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. 

Como a “Voz da Saída Norte”, 
independente do tema, o Jornal 
Nosso Bairro colocará sempre os 
interesses de seu público em pri-
meiro plano. 

 Boa leitura e boas festas. 

Expediente

CONDOMÍNIO PÔR DO SOL É 
REGULARIZADO NO SETOR BOA VISTA

O condomínio Pôr do Sol, locali-
zado no setor Boa Vista, é o sexto 
condomínio a ser regularizado na 
Fazenda Paranoazinho. O parce-
lamento, que teve seu projeto ur-
banístico aprovado em maio de 
2018, conta com 17 lotes e teve seu 
processo realizado pela Urbaniza-
dora Paranoazinho (UP).

Ricardo Birmann, diretor-pre-
sidente da empresa, afirma que 
“apesar de pequeno, o Pôr do Sol 
tem um grande significado para 
os moradores e para a UP, pois é o 
sexto condomínio a ser regulariza-
do na Fazenda Paranoazinho”.

Na visão do síndico do condomí-
nio, Fernando Silva, a legalização 
dos lotes é uma forma de aumentar 
a segurança. “Estar com o imóvel 
escriturado dá uma tranquilidade 
muito grande em relação à segu-
rança jurídica”, declara o síndico.

O setor Boa Vista se localiza às margens da BR-020 e agrupa os condomínios Bianca, Nosso Lar, Recanto Real, 
Império dos Nobres, Morada dos Nobres, Vivendas Serranas e o condomínio Pôr do Sol.

Jornal Nosso Bairro
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A regularização é o primeiro 
passo para a chegada de equipa-
mentos públicos e da infraestrutu-
ra necessária oferecida pelas con-
cessionárias de serviços públicos. 
Para Fernando, ”o processo só traz 
vantagens para toda a comunida-
de. É um passo que ajuda a solu-
cionar deficiências urbanísticas, 
ambientais e de infraestrutura, 
além de produzir ganhos econômi-
cos, sociais, de qualidade de vida e 
de cidadania”, explica. 

Quando a subsíndica do con-
domínio, Valdéia de Oliveira, foi 
morar na região, seu lote não lhe 
oferecia nenhuma garantia para 
que pudesse construir sua casa ali. 
“Comprei o direito de posse, mas 
não sabia a quem pertencia a ter-
ra, não tinha segurança alguma”. 
Com a regularização, Valdéia de-
monstra otimismo de que muitos 

benefícios e melhorias virão. “Fico 
bastante satisfeita por mim e pelos 
meus vizinhos. Nada paga a tran-
quilidade de chegar em casa e sa-
ber que ninguém poderá tirar nos-
sas famílias dali, pois o lote não 
está mais em situação irregular”, 
reitera. 

A recente regularização do con-
domínio Pôr do Sol, juntamente 
com a conclusão da regularização 
da última fração do condomínio 
vizinho Morada dos Nobres, colo-
cam o setor Boa Vista, região onde 
se encontram os parcelamentos, 
com maior percentual de legali-
dade de Sobradinho II, com 72%, 
totalizando 808 dos 1116 insta-
lados no setor habitacional. Com 
essa etapa concluída, os morado-
res devem registrar as edificações 
por meio da obtenção da Carta de 
Habite-se.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao
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O que esperar da atu-
ação da nova SEGETH?

Existem três frentes de 
trabalho que a Secretaria 
dará um foco muito gran-
de. A primeira delas é a re-
gularização fundiária. Nes-
se assunto é importante fa-
lar para a população o que 
é a tal da regularização e o 
que nós pensamos sobre o 
assunto. Ela parte da lógica 
das áreas definidas no Pla-
no Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT), de 2009, 
separando as regiões em 
Áreas de Interesse Social e 
Específico (ARIS e ARINE). 
Priorizaremos as ARIS pe-
lo longo processo de regu-
larização que ocorre sobre 
essas áreas, que completa 
agora dez anos. Cada uma 
dessas áreas tem processo 
de desenvolvimento dife-
renciado. No caso das ARIS, 
a CODHAB é a responsável 
pela conclusão da regulari-
zação. Nos casos de ARINE 
em terras públicas, a Ter-
racap assume o processo. 
Quando em terras particu-
lares, fica sob a responsa-
bilidade do empreendedor 
proceder com a regulariza-
ção da área e encaminhar 
para a Secretaria. Atual-
mente, a área dentro da 
Secretaria responsável por 
dar andamento a esses pro-
cessos está subdimensiona-
da. Criaremos uma subse-
cretaria com corpo técnico 

HÁ 18 ANOS TRABALHANDO COM QUESTÕES URBANÍSTICAS, DEZ DELES EM BRASÍLIA, O ADVOGADO 
MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA FOI O ESCOLHIDO PELO GOVERNADOR ELEITO IBANEIS ROCHA PARA 
CHEFIAR A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO. 
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próprio para dar celeridade 
à pauta.

A criação de uma 
secretaria específica 
de regularização ti-
nha a ver com essa 
reestruturação?

Totalmente. Discutimos 
muito esse assunto e che-
gamos à conclusão de que 
muitos desses fluxos rela-
cionados ao processo de re-
gularização estão ligados a 
várias áreas da SEGETH, e 
criar uma nova Secretaria 
poderia acarretar no surgi-
mento de novos gargalos 
no processo de tramitação 
dos processos. Por isso, en-
tendemos que seria mais 
eficiente transformar a atu-
al diretoria responsável em 
um segmento de subsecre-
taria, mas, ainda dentro da 
SEGETH. Vai ser uma gestão 
e um fluxo de análise mais 
integrado, onde traremos 
também técnicos de outros 
órgãos relacionados ao pro-
cesso como Ibram e DER, 
para dentro da Secretaria.

Como a SEGETH po-
de contribuir para tor-
nar a Saída Norte mais 
autônoma? 

Tem uma palavra que se 
chama Governança que es-
tá sendo muito usada nessa 
nova gestão. Governança 
para o novo governo está 

muito ligada à definição de 
objetivos e metas para tra-
çar ações e alcançar os re-
sultados desejados nos pró-
ximos quatro anos. A visão 
é muito clara de que hoje 
o diagnóstico do DF é que 
as Regiões Administrativas, 
de modo geral, continuam 
muito dependentes do Pla-
no Piloto, criando esse movi-
mento pendular das pessoas 
entre as RA’s e o centro de 
Brasília. A gente tem visto 
uma visão de futuro muito 
importante do governo no 
quesito de melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. 
E isso só vai ser possível 
quando conseguirmos levar 
emprego e renda para as ex-
tremidades do DF. A Secreta-
ria trabalhará esse assunto 
dentro da reformulação do 
PDOT, criando novos usos e 
atividades nas RA's.

A SEGETH possui um 
grupo de trabalho para 
a regulamentação da lei 
federal 13.465. O senhor 
dará continuidades a es-
sa iniciativa?

O DF vem desempenhan-
do um papel importante 
na regularização fundiária, 
pois aqui existe uma neces-
sidade muito grande da exe-
cução desse processo. A lei 
federal veio criar um leque 
de possibilidades e alterna-
tivas. De fato, há uma difi-
culdade de aplicação dessa 

lei federal, seja por choques 
com o PDOT, ou pela neces-
sidade de regulação.

Tendo em consideração 
que a regularização é uma 
pauta prioritária na Secre-
taria, isso vai ao encontro 
de uma necessidade, não 
somente de regulamentar a 
lei 13.465, mas também de 
revisar o PDOT dentro des-
sa lógica. São dois pilares 
que vão se encontrar lá na 
frente de muita coisa que a 
gente vai trazer de regula-
mentação e que será traba-
lhado no âmbito de Revisão 
do PDOT. Claro que dentro 
de uma lógica muito cuida-
dosa, onde a população seja 
sempre ouvida.

A lei 13.465 abriu o 
debates sobre a regula-
rização de condomínios 
fechados.  Como a SEGE-
TH deverá se posicionar 
sobre o assunto?

Trabalharemos com a re-
alidade de que esses parce-
lamentos já existem, só não 
estão regulamentados. Em 
qualquer cidade brasileira 
já existe uma lógica muito 
simples, onde esses parce-
lamentos são aprovados, 
ocorrendo uma concessão 
de uso para uma associação 
fechar o perímetro e con-
servar as áreas públicas do 
seu interior. De lá para cá, 
a gente teve inovações na 
legislação com a figura de 

condomínio de lotes. No DF, 
já possuíamos a figura do 
condomínio urbanístico. O 
que precisamos é apenas fa-
zer esse diagnóstico do que 
existe hoje e o que a legis-
lação possibilita. Da nossa 
parte, o mais importante é 
que a gente consiga ultra-
passar essa barreira da irre-
gularidade, que não é bom 
para a cidade. 

O Governador Ibaneis 
Rocha afirmou que revo-
gará o decreto de muros 
recém-sancionado. Caso 
isso ocorra, que meca-
nismos serão criados pa-
ra suprir a necessidade 
de regulamentação do 
assunto?

Nós já podemos ante-
cipar que nossa primeira 
medida acerca desse decre-
to é suspensão do prazo de 
adequação que foi definido. 
Estamos avaliando se há a 
necessidade de revogação 
do decreto. Porém, ficamos 
preocupados com a reper-
cussão que essa ação pode 
gerar na população. O que 
queremos é revisar essa re-
gulamentação e entender 
o que efetivamente faz sen-
tido e o que só cria mais 
dificuldades e problemas. 
Portanto, a suspenção dos 
prazos será imediata para 
que assim possamos discutir 
com a população o tema de 
maneira mais cuidadosa.

MATEUS OLIVEIRA, FUTURO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
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LUOS: UM NOVO MARCO PARA O 
ORDENAMENTO DO SOLO NO DF
APÓS QUASE UMA DÉCADA DE DEBATES ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E A COMUNIDADE, O  PROJETO DE LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO É APROVADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. APESAR DE COMPLEXO E TÉCNICO, A LEI IMPACTA DIRETAMENTE NA 
VIDA DO CIDADÃO QUE DESEJA MORAR OU EMPREENDER NO DISTRITO FEDERAL

Você mora em uma quadra de casas há mais de uma década. Nos últimos dois anos, começa a perceber o aumento 
do fluxo de pessoas na calçada de sua residência, carros estacionados em sua rua, aumento do barulho na região e a 

proliferação de clínicas, escritórios de advocacia, contabilidade, além de lanchonetes e ambulantes no local. 

Mas, o que isso tem a ver com a LUOS?  Tudo!

A Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo (LU-
OS) é o instrumento 

principal de regulação do 
ordenamento urbano no 
Distrito Federal. Ela unifica 
420 normas de gabarito e 
seis planos diretores locais 
para tornar mais claras as 
regras de utilização de 360 
mil terrenos no DF, permi-
tindo a destinação adequa-
da dos espaços. 

Aprovada neste mês por 
unanimidade na Câma-
ra Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF), a LUOS 
estava em tramitação há 
mais de cinco anos. Porém, 
deveria estar vigente desde 
2011, logo que a Lei Or-
gânica do Distrito Federal 
(LODF) definiu que a mes-
ma teria de ser editada dois 
anos após a aprovação do 
Plano Diretor de Ordena-
mento Territorial, o PDOT, 
que ocorreu em 2009.

Em seu caminho pela 
Câmara, a LUOS passou 
por cinco comissões: As-
suntos Fundiários; Desen-

volvimento Econômico e 
Sustentável; Ciência, Tec-
nologia, Meio Ambiente 
e Turismo; Economia, Or-
çamento e Finanças; e na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O motivo 
dessa “via sacra” foram as 
mais de 140 emendas adi-
cionadas ao projeto origi-
nal, apesar de grande par-
te ter sido rejeitada. 

Entre as alterações que 
foram mantidas no texto 
final, está a proposta do re-
lator da matéria na CCJ, o 
distrital Israel Batista (PV), 
que sugeriu a supressão do 
artigo 76 do texto do execu-
tivo local, que estabelecia 
competência do governo 
na implementação sobre a 
“política de cobrança pelo 
uso de vagas em estacio-
namentos públicos do DF”. 
Outras emendas sugeridas 
de última hora pelos de-
putados Raimundo Ribeiro 
(MDB) e Sandra Faraj (PR) 
foram adicionadas ao pro-
jeto para estabelecer, res-
pectivamente, permissões 

de instalação de escritórios 
de advocacia nos Lagos Sul 
e Norte e no Park Way e o 
funcionamento de entida-
des religiosas em áreas re-
sidenciais, comerciais, in-
dustriais e de serviços. 

O primeiro texto da LUOS 
chegou na CLDF em 2013, 
na gestão do ex-governador 
Agnelo Queiroz (PT), com o 
objetivo de atualizar estudos 
sobre o tema e padronizar a 
matéria. Entretanto, o atual 
governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB) retirou a propo-
sição anterior e reiniciou 
a discussão do assunto. A 
nova versão começou a ser 
abordada em novembro do 
ano passado. Com a apro-
vação da nova lei, na sessão 
do dia 11 de dezembro, Rol-
lemberg comentou em uma 
rede social que a LUOS se 
consolidou como “mais um 
legado do nosso governo”.

A aprovação pela Câ-
mara Legislativa foi come-
morada por outros mem-
bros do atual governo. O 
secretário de Habitação, 

Thiago de Andrade, feste-
jou a medida. “Agora a po-
pulação vai poder contar 
com um instrumento nor-
mativo que a oriente neste 
assunto”, pontuou. Apesar 
das diversas modificações, 
o secretário afirma que a 
ideia central do projeto 
permanece a mesma. “ A 
maioria das alterações era 
só de redação, para apri-
morar o texto. A estrutura 
da LUOS, com seus mapas, 
usos e tabelas, está manti-
da. O DNA permanece in-
tacto”, defendeu.

Rollemberg já sinali-
zou que pretende sancio-
nar a lei até o fim de seu 
mandato, em 31 de dezem-
bro. “A sanção ocorrerá 
em meu mandato. Assim 
que a LUOS chegar da CL-
DF, nós a sancionaremos. 
Temos todo interesse em 
sancionar ainda em nossa 
gestão”, declarou o atual 
governador.

O setor produtivo reagiu 
com otimismo ao aval à 
proposta. Presidente do Sin-

dicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Distrito Fede-
ral (Sinduscon), João Carlos 
Pimenta apontou que, com 
a nova lei, o setor produtivo 
“será capaz de impulsionar 
a economia. A aprovação 
da LUOS garante seguran-
ça jurídica para que o em-
presário volte a investir. Isso 
significa novas obras, qua-
lidade de vida e mais em-
pregos para a população”, 
pontuou.

Afonso Assad, presiden-
te da Associação Brasiliense 
dos Construtores (Asbraco), 
reforçou o discurso. “A nova 
lei traz tranquilidade para 
que o setor produtivo possa 
trabalhar, fazer seus proje-
tos e investimentos, ocupan-
do a área corretamente”, 
ressalta. O comandante da 
Associação de Empresas do 
Mercado Imobiliário (Ade-
mi-DF), Paulo Muniz, tam-
bém fez coro. “Os deputados 
estão dando um passo mui-
to importante para que o 
desenvolvimento do DF pos-
sa voltar a acontecer”.
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POLÊMICA AO LONGO DO PROCESSO

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO INCLUIRÁ ÁREAS DE ACORDO COM A LEI

No nício do mês, um fó-
rum de discussão sobre a 
LUOS terminou em panca-
daria. Participantes do se-
minário contrários à apro-
vação do texto entraram em 
confronto com pessoas que 
pediam a aprovação rápida. 
A Polícia Legislativa conteve 
a confusão e, com base em 
fotos e em imagens do cir-
cuito interno, vai identifi-

No caso das áreas ir-
regulares, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo não tem 
efeitos de ordenamento ur-
bano. Isso ocorre pela fal-
ta de licenças ambientais 
e de projetos urbanísticos, 
documentos que são ela-
borados no momento em 

car os envolvidos na briga. 
Ninguém ficou ferido, mas, 
depois da pancadaria, a dis-
cussão acabou suspensa.

Momentos antes da vota-
ção pelo Plenário da Casa, 
durante a sessão da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça no dia 11 de dezembro, 
a deputada distrital Sandra 
Faraj (PR) insistiu na apro-
vação de emendas que per-

que uma região é regula-
rizada. A situação exem-
plifica a realidade de mui-
tos condomínios da Saída 
Norte do Distrito Federal, 
que ainda aguardam seus 
processos.

Com a LUOS, os usos 
estabelecidos por lei, as-

mitem a instalação de igre-
jas em áreas residenciais,  
comerciais, industriais e de 
serviços. A distrital alegou 
defender as propostas rela-
cionadas às igrejas, porque 
ela é pastora evangélica, 
mas porque essas entidades 
fazem “trabalhos sociais”.

Com um certo mal-estar 
instalado entre os técnicos 
da Comissão, a deputada 

sim como as definições 
técnicas sobre terrenos e 
edificações, devem cons-
tar no projeto urbanístico 
necessário para regulari-
zar um parcelamento. No 
projeto, a delimitação dos 
usos deve ocorrer de acor-
do com a tabela disposta 

afirmou não estar “despres-
tigiando o trabalho técnico 
da Casa, mas não podemos 
excluir as igrejas”, defen-
deu. A deputada se referia 
ao fato de servidores do 
corpo técnico da CLDF que 
trabalham no projeto da 
LUOS terem desaconselhado 
a inserção das emendas no 
texto.

O deputado Raimundo 

no corpo da Lei, atribuindo 
os usos de acordo com as 
cinco categorias existentes: 
residencial, comercial, in-
dustrial, institucional e de 
prestação de serviços.

Com a atribuição pro-
posta pela lei, os setores 
regularizados, além de te-

Ribeiro (MDB), também pro-
pôs alterações que geraram 
desconforto durante a Co-
missão. O deputado incluiu 
uma permissão para que 
escritórios de advocacia pu-
dessem se instalar em áreas 
residenciais. As alterações 
podem ser vetadas pelo Go-
vernador Rodrigo Rollem-
berg no momento em que a 
lei for sancionada.

rem sua realidade conso-
lidada garantida, deverão 
ter espaço para instalação 
de equipamentos públicos 
de uso institucional, co-
mo delegacias, hospitais, 
creches e escolas. As áreas 
devem corresponder a 10% 
da área total regularizada.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA LUOS USOS PREVISTOS NA LEI

Regular o uso e ocupação do solo para ordenar o desenvolvimento urbano 
sustentável.

Estabelecer base normativa única e padronizada de uso e ocupação do solo.

Descentralizar da oferta de emprego, de habitação, dos equipamentos de 
educação, saúde e lazer.

Evitar a segregação de usos, reduzir os deslocamentos e equilibrar a 
distribuição dos locais de emprego e trabalho no DF.

Estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo urbano que observem a 
relação das edificações e atividades com os espaços públicos.

Propiciar a eficácia da fiscalização do uso e da ocupação do solo.

Rever os coeficientes de aproveitamento do solo previstos no PDOT.

Estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo urbano.

Limite para vagas de estacionamento: Nos locais de alta 
acessibilidade, até 40% do potencial construtivo do espaço poderá ser 
ocupado por estacionamentos; nos de baixa, o índice sobe para 60%. 

Fachada ativa: Edifícios localizados em centros de grande atividade 
terão de contar com portas e janelas voltadas para a rua.

Regularização: Vigora a partir da obtenção de licenciamentos 
ambientais e urbanísticos, mesmo sem registro em cartório concluído.

Transição para novas regras: Em três anos, a contar da publicação 
da lei, empreiteiras deverão se manifestar sobre o desejo de adotar as 
disposições da legislação anterior ou da recém-aprovada.

Vocação mista: Permite-se a atuação comercial em áreas 
residenciais, desde que haja a comprovação do funcionamento da 
unidade pelo prazo mínimo de dois anos anterior à data da sanção da 
LUOS e a anuência dos vizinhos. 

USO COMERCIAL

USO RESIDENCIAL

PRINCIPAIS PONTOS DA LEI

E

Casas, apartamentos, 
condomínios.

Lojas, mercados, concessionárias de veículos, 
varejo em geral.

USO INSTITUCIONAL
Escolas, hospitais, delegacias, creches, postos de 
saúde, prédios administrativos.

USO INDUSTRIAL
Indústrias de modo geral.

USO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Escritórios de advocacia, clínicas, consultorias, 
escritórios especializados, serviços em geral.
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LAZERJUSTIÇA

SERTANEJO E RAP COMANDARÃO  
A VIRADA DO ANO EM BRASÍLIA

TJDFT REAFIRMA A LEGALIDADE DA 
REGULARIZAÇÃO DO SOLAR DE ATHENAS

Jo
rn

al
 N

os
so

 B
ai

rr
o

G
ab

rie
l J

ab
ur

 / 
Ag

ên
ci

a 
Br

as
íli

a

As tradicionais festas 
de réveillon de Brasília já 
têm as atrações musicais 
definidas. O evento, que 
ocorrerá no estaciona-
mento do Estádio Mané 
Garrincha, terá muita 
música com a cantora 
sertaneja Naiara Azeve-
do e o rapper Emicida. A 
entrada para os eventos 
é franca e a classificação 
indicativa é livre. 

Ao contrário de anos 
anteriores, a festa deste 
ano será no estaciona-
mento do Estádio Mané 
Garrincha. O evento co-
meçará por volta das 18h 
do dia 31 de dezembro, 
segundo a Secretaria de 
Cultura, e se estende até 
depois da virada de ano, 
com os shows de Naiara 
Azevedo e Emicida. Além 
disso, haverá shows de 
quatro artistas locais e 

Com 17 votos a favor e 
nenhum contra, o Conselho 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e dos 
Territórios (TJDFT) julgou 
procedente, no dia 11/12, 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI), movi-
da pelo Ministério Público 
(MPDFT), contra o Decreto 
Legislativo N° 2.189/18, que 
“desregularizou” o condo-
mínio Solar de Athenas, no 
Grande Colorado.

Na abertura da seção de 
julgamento, a procuradora 
geral de Justiça do Distri-
to Federal, Fabiana Costa 
Oliveira Barreto, realizou 
sustentação oral sobre o 
embasamento do Ministério 
Público para a proposição 
da ADI. Segundo a procura-
dora, o Decreto Legislativo 
da CLDF “não só invadiu a 

discotecagem de dois DJs 
da cidade. A seleção dos 
nomes será feita por cha-
mamento público, e o 
edital escolherá músicos 
dos gêneros sertanejo, 
hip-hop, pop rock e cul-
tura popular percussiva.

Segundo a assessoria 
de imprensa da Secreta-
ria de Cultura do Distrito 
Federal, a estimativa de 
investimento para a festa 
é de R$ 2 milhões: R$ 500 
mil para a contratação 
dos artistas e R$ 1,5 mi-
lhão para a estrutura do 
evento. 

competência privativa do 
chefe do poder Executivo 
para legislar sobre o uso e 
ocupação do solo, mas tam-
bém incorreu em evidente 
desvio de poder”. 

A procuradora informou, 
ainda, que o projeto urba-
nístico do Solar de Athenas 
foi devidamente aprovado 
por ato do poder Executivo, 
com aval do próprio MPDFT. 
“O projeto urbanístico foi 
acompanhado diretamente 
pelo Ministério Público, por 
meio da Promotoria da Or-
dem Urbanística. Essa Pro-
motoria fiscalizou e acom-
panhou essa regulamenta-
ção, especialmente, com o 
cumprimento das condicio-
nantes urbanísticas e am-
bientais que foram impos-
tas, não só aos particulares, 
como ao Distrito Federal”.

PARTICIPANTE DO CLUBE UP TEM EXCELENTES
BENEFÍCIOS COM A TELECOM infinity

para sua empresa (pessoa jurídica)

para você (pessoa física)

6gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

1 moto e5 play +
1 mensalidade

gratuita

NA COMPRA DE DUAS LINHAS benefício clube up valor/mês

NA COMPRA DE 
uma LINHA

benefício clube up valor/mês

10gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

1 lg k11 +
1 mensalidade

gratuita

R$ 119,80

R$ 159,80

20gb (cada) +
ligações 

ilimitadas

plano controle 4gb 
+ ligações 
ilimitadas

1 moto g6 play +
1 mensalidade

gratuita

1 pop socket +
1 chip

gratuito

R$ 259,80

R$ 59,99

PARCEIRO

Traga suas linhas para a TIM
(61) 3573-1551 -  WhatsApp: (61) 98293-0243 

e-mail: vendas@telecominfinity.com.br

*Imagens ilustrativas. Confira as regras e condições das ofertas no site www.telecominfinity.com.br

CONFIANÇA
Tapeçaria e capotaria

Tudo o que você precisa em 
estofados e tapeçaria

Fabricação de 
sofás sob medida

Hidratação
de couro

Impermeabilização
de tecidos

Reforma de
estofados em geral

Lavagem
a seco

PARTICIPANTES DO                 TÊM

PARCEIRO

DE DESCONTO
À VISTA15 % DE DESCONTO

A PRAZO10 %
61 98595-4898 61 99302-6245

DF 425, loja 1, conj. A, lote 8A, Sobradinho – DF. 

61 99210-6350
w h a t s a p p

Já a relatora do processo, 
desembargadora Carmelita 
Brasil, além de reafirmar 
os motivos elencados pe-
lo Ministério Público, que 
configuram o “vício for-
mal” do Decreto Legislati-
vo, também destacou o seu 
“vício material” pela intro-
missão do poder Legislativo 
em questões relacionadas 
ao Judiciário. “Há evidente 
conflito de interesse envol-
vendo propriedade de terra. 
Esse fato deve ser apreciado 
pelo poder Judiciário, não 
cabendo ao poder Legislati-
vo a função jurisdicional”, 
concluiu a relatora.

Para Ricardo Birmann, 
presidente da Urbanizadora 
Paranoazinho (UP), que é 
proprietária da área onde o 
condomínio está localizado, 
a decisão do TJDFT confir-
ma o desejo da maioria dos 
moradores do Solar de Athe-
nas e de toda a região da Fa-
zenda Paranoazinho. “Essa 
decisão corrigiu uma injus-
tiça cometida pela Câmara 
Legislativa que agiu de for-
ma populista, atendendo a 
uma minoria de moradores, 
em detrimento da maioria 
que deseja a regularização e 
aguarda, há anos, a sua es-
critura”, enfatizou Ricardo. 

SERVIÇO
Revéillon 2019

31 de dezembro
A partir das 18h

Estacionamento do 
Estádio Mané Garrincha
Entrada Franca

POR  UNANIMIDADE, O CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT CONFIRMOU A INCONSTITUCIONALIDADE 
DO DECRETO LEGISLATIVO QUE SUSPENDIA A REGULARIZAÇÃO DO SOLAR DE ATHENAS.
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ESPORTE

ORDENAMENTO URBANO
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Desde 2002 Educando para a Vida!

Berçário Creche Escola

Infraestrutura completa, educação de 
qualidade e total atenção para 
preparar os seus filhos para a vida. 

Entre em contato e conheça nossa escola

Horário de Funcionamento: 6h45 às 19h
Atividades Extracurriculares 
Monitoramento por câmeras

 (61) 3965-1015 Condomínio Colorado Ville 27/28, Grande Colorado, Sobradinho - DF www.ceviva.com.br

MATRÍCULAS ABERTAS
Credenciado

Secretaria
de

Educação

Turmas do 1º ao 5º ano

GINASTA DE NOVE ANOS É ELEITO ATLETA REVELAÇÃO DO DF EM 2018

RA'S DE SOBRADINHO II E FERCAL NÃO TÊM LIMITES DEFINIDOS

Nove anos de idade e 
uma carreira extensa. As-
sim é a vida de Pedro Dias, 
Ginasta morador da Saí-
da Norte do DF, apesar da 
pouca idade, já coleciona 
prêmios importantes e bo-
as histórias no esporte que 
pratica.

O Ginasta Mirim é bi-
campeão brasiliense na ca-
tegoria pré-infantil de Gi-
nástica Artística. Em 2018, 
Pedro conquistou a quinta 
colocação no Campeonato 
Brasileiro da modalidade, 
realizado em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 

O DF tem hoje 31 Regi-
ões Administrativas (RA), 
porém, apenas 19 possuem 
as poligonais definidas por 
lei. Sobradinho II e Fercal 
estão entre a RAs que não 
possuem poligonais regu-
lamentadas. A falta de le-
gislação dificulta a atribui-
ção dos serviços públicos 
para as administrações re-
gionais, além de dificultar 
o endereçamento por parte 
da Empresa de Correios e 
Telégrafos, os Correios. Um 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC), aprovado pelo 
Conselho de Planejamento 

O jovem conta com aju-
da e incentivo dos pais em 
sua carreira como atleta. Ta-
tiana Dias, mãe do Pedro, é 
técnica de ginástica e auxi-
lia o filho nos treinos. 

O jovem tem uma rotina 
atarefada, que reúne ati-
vidades escolares e treinos 
contínuos. “Eu vou para a 
escola de manhã, e durante 
a tarde sigo para os treinos. 
As vezes tenho de estudar 
no carro, quando vou trei-
nar. São seis treinos sema-
nais de quatro horas e meia. 
Nos períodos próximos das 
competições, eu costumo 

Territorial Urbano do DF 
(CONPLAN), aguarda a 
apreciação dos Distritais.

Atualmente, o DF tem 
12 RA's que foram criadas 
sem a delimitação dos seus 
limites oficiais. São elas: 
Águas Claras, Riacho Fun-
do II, Sudoeste/Octogonal, 
Varjão, Park Way, SCIA/
Estrutural, Sobradinho II, 
Jardim Botânico, Itapoã, 
SIA, Vicente Pires, Fercal 
(última, criada em 2012).

De acordo com o mapa 
de poligonais proposto, os 
condomínios localizados 
nos setores habitacionais 

treinar ainda mais”, afirma 
o jovem.

O treino do atleta é ba-
seado nos principais exercí-
cios da categoria masculina 
da ginástica. “São uma hora 
e meia de exercícios de força 
e flexibilidade e três horas 
de exercícios específicos nos 
aparelhos. No último dia 1 
de dezembro, Pedro foi con-
decorado pela Federação 
Brasiliense de Ginástica Ar-
tística como o Atleta Revela-
ção do ano de 2018. Pedro 
sonha com um 2019 ainda 
mais vitorioso. “Quero me-
lhorar ainda mais minha 

Grande Colorado, Conta-
gem e parte do Boa Vista 
se encontram sob respon-
sabilidade da RA de Sobra-
dinho II. A delimitação da 
poligonal segue as especifi-
cações da lei de criação da 
RA, n° 3.314, de 2004, pe-
lo ex-governador, Joaquim 
Roriz.

Com 27 votos favorá-
veis, o PLC que define as po-
ligonais do Distrito Federal 
foi aprovado no CONPLAN 
em 2017. A proposta foi 
encaminhada à Câmara 
Legislativa pelo governa-
dor Rodrigo Rollemberg. A 
definição das poligonais 
organiza geograficamente 
todo o DF e ajuda a resol-
ver dúvidas sobre a atu-
ação das administrações 
regionais e a prestação de 
serviços à comunidade.

Se aprovada, a medida 
também permitirá a atua-
lização do próximo censo 

posição nos campeonatos 
nacionais do próximo ano, 
como o Brasileiro de Gi-
nástica que vou disputar”, 
comemora.

O ginasta mirim acredita 
que o seu sucesso depende 

demográfico nas 31 RA's do 
DF, já que o mais recente, 
de 2010, levou em conside-
ração a existência de ape-
nas 19 regiões. "A partir da 
definição das poligonais, o 
DF ficará mais organizado 
geograficamente. Agora, é 
esperar o trâmite na Câma-
ra Legislativa", pontua Ha-
milton Neves, secretário das 
Cidades.

O texto é fruto de um 
trabalho técnico coordena-
do pela Secretaria das Ci-
dades, com o apoio da Se-
cretaria de Estado de Gestão 
do Território e Habitação.

Na época, foram realiza-
das audiências públicas pa-
ra debater a proposta com a 
população. O secretário de 
Gestão do Território e Habi-
tação, Thiago de Andrade, 
considerou a aprovação no 
CONPLAN fundamental 
por trazer segurança tan-
to para administradores 

principalmente de dois fato-
res que ele segue fielmente: 
Disciplina e esforço. “Procu-
ro sempre cumprir com as 
minhas atividades, sem fal-
tar aos treinos e nem à esco-
la”, explica o atleta.

do governo quanto para a 
população. “Ela coroou um 
processo que foi longo, em 
que se buscou não só mar-
cos físicos, mas também de 
identidade da população 
em relação às administra-
ções. Foi um verdadeiro 
pacto entre administração 
e população que culminou 
num processo legítimo”.

A definição das poli-
gonais também é um dos 
fatores essenciais para 
auxiliar a rede de ensino 
com a atualização dos li-
vros didáticos referentes à 
divisão administrativa do 
Distrito Federal, fortalecer 
as estimativas e projeções 
de população do DF feitas 
pela Codeplan em parceria 
com o IBGE desde a década 
de 1990 e ajudar na elabo-
ração, pela Secretaria de 
Saúde, de campanhas de 
vacinação de acordo com 
os dados populacionais.
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ChargePROJETOS SOCIAIS

Localizado na região da 
Fercal, o projeto social Ali-
mentando Sonhos é uma 
iniciativa que alia arte 
e cultura com crianças, 
adolescentes e o público 
adulto. São oferecidos pa-
ra a comunidade atrativos 
como aulas de ballet, dan-
ça do ventre, dança ciga-
na, oficina de grafitagem, 
teatro e artesanato para o 

PROJETO SOCIAL TRABALHA CULTURA 
E LAZER COM JOVENS E ADULTOS
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pessoal da melhor idade.
A produtora cultural 

Claudia Cássia é uma das 
responsáveis. “Somos uma 
ONG sem fins lucrativos 
e atuamos na Fercal há 
pelo menos três anos”. O 
projeto faz parte do Insti-
tuto Cláudio Coelho, que 
também realiza atividades 
culturais e esportivas em 
outras regiões do Distri-

to Federal como Paranoá, 
São Sebastião e Varjão.

No último dia 15, ocor-
reu o Natal Solidário, com 
apresentações de dança 
e teatro, reunindo os par-
ticipantes do projeto na 
comunidade. 

Quem tiver interesse 
em contribuir com o pro-
jeto, pode realizar doações 
na sede da iniciativa, lo-
calizada na Região Ad-
ministrativa da Fercal. As 
doações serão usadas pa-
ra a realização de eventos 
culturais promovidos pela 
ONG, como resultado do 
trabalho com crianças, jo-
vens e adultos. 

SERVIÇO
Projeto Alimentando Sonhos    

FERCAL
Quadra 2 Lote 28

Telefone:
61 9 9298-9279


