
JORNAL MENSAL DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL   |   BRASÍLIA/DF   |   MAI 2019  |  Edição 40

facebook.com/nossobairro3.0

@nossobairro3.0

www.jornalnossobairro.com

'GDF Presente' 
mira na 
solução rápida 
das demandas 
locais

Página 6

Capital 
Empreendedora 
traz nomes 
importantes 
para Brasília

Página 6

EXPEDIÇÃO JNB 
Hotel Fazenda 
Araras: Uma 
experiência da 
vida no campo 

Ar
qu

iv
o 

H
ot

el
 F

az
en

da
 A

ra
ra

s
Ar

qu
iv

o 
FI

BR
A

Página 7

PRESIDENTE DA FIBRA FALOU COM EXCLUSIVIDADE AO JORNAL NOSSO BAIRRO 
SOBRE AS PERSPECTIVAS PARA O SETOR NA SAÍDA NORTE Página 3

ENTREVISTA: JAMAL BITTAR, 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO DF

UMA NOVA 
HISTÓRIA PARA 
OS CONDOMÍNIOS
DA SAÍDA NORTE 
APÓS 11 ANOS DE IMPASSE ENTRE EMPRESA E MORADORES, GOVERNO APRESENTA 
SOLUÇÃO PARA DESTRAVAR A REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS INSTALADOS 
NA SAÍDA NORTE DO DF. Páginas 4 e 5



2 NOSSOBAIRRO EDIÇÃO Nº 40  |   MAIO   |    2019    |    JORNAL MENSAL DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL   |    W W W . J O R N A L N O S S O B A I R R O . C O M

                   

Editorial
As oportunidades são incompa-

tíveis com a procrastinação das de-
cisões e atitudes, principalmente 
em momentos de retração da indús-
tria, alta do desemprego e estagna-
ção do crescimento econômico. 

Se por um lado as crises abalam 
o mercado “tradicional”, por outro 
impulsionam o surgimento de opor-
tunidades baseadas em uma nova 
postura da população, do governo 
e das organizações frente aos de-
safios. 

Para encontrar essas oportuni-
dades, é necessário formatar (reor-
ganizar) atitudes e opiniões e nos 
preparar para a adoção de um novo 
modo de ver e atuar em sociedade. 

Alguns exemplos no DF demons-
tram bem essa mudança de pen-
samento. A realização da Capital 
Empreendedora, em maio, trouxe 
alguns dos pensadores mais ino-
vadores do país e do mundo para 
tratar de temas como compartilha-
mento de serviços, escalabilidade 
de negócios, automação e novos 
comportamentos de empresas e 
profissionais do século XXI.  

No âmbito econômico, o Gover-
no do DF sancionou o fim do Dife-
rencial de Alíquota do ICMS (Difal), 
anunciou a construção de um ga-
soduto para atrair indústrias para 
o DF, ampliou o Pró-DF e sinalizou 
privatizações para tornar empresas 
públicas mais produtivas. 

A questão fundiária também 
vem se mostrando um importante 
celeiro de oportunidades. A regu-
larização do Trecho 3 de Vicente 
Pires pela Terracap, a finalização da 
mediação para a regularização de 
54 condomínios da Saída Norte e a 
realização do 1 ° Seminário de Direi-
to Urbanístico, promovido pelo Go-
verno, demonstram o potencial de 
prosperidade de regiões vinculadas 
a esse tema. 

Trata-se apenas de uma questão 
de visão. Aqueles que olham para 
os problemas como problemas, 
permanecerão em crise. Já, aqueles 
que olham os desafios como opor-
tunidades, prosperarão enquanto 
sociedade, trabalho e empreende-
dorismo. 

É tempo de mudar, agir e apro-
veitar as oportunidades. 

Expediente

ATITUDE SIMPLES QUE SALVA VIDAS
Criada pelo Ministério da Saúde 

em 2014, a campanha Junho Ver-
melho chega a sua 6ª edição no ano 
de 2019. A atividade chama aten-
ção para a importância da doação 
de sangue. Atualmente, a Funda-
ção Hemocentro de Brasília (FHB) 
recebe em média, 250 candidatos 
para doarem sangue diariamente.

O lançamento oficial da cam-
panha está previsto para 14 de ju-
nho, no Dia Mundial do Doador 
de Sangue. A campanha tem como 
foco, além de dar visibilidade ao 
assunto, atrair novos voluntários e 
fidelizar doadores já existentes, ou 
seja, fazer com que eles doem, pelo 
menos, duas vezes a cada 12 meses.

No DF, as doações são realizadas 
na Fundação Hemocentro de Brasí-
lia (FHB), no Setor Médico Hospita-
lar, na Asa Norte. De acordo com a 
Secretária de Saúde, o Hemocentro 
“opera com um estoque estratégico, 
que pode abastecer toda a rede pú-
blica do DF e hospitais conveniados 
de dois a sete dias, dependendo do 
hemocomponente (hemácia, plas-
ma ou plaqueta), se não houver 
qualquer doação de sangue no pe-
ríodo”, destaca o Órgão.

A Fundação Hemocentro tem 
capacidade para receber 11.088 
bolsas de sangue por mês e atende 
100% da demanda SUS por hemo-
componentes. A unidade faz a ges-
tão de 12 agências transfusionais 
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espalhadas pelos hospitais da rede 
pública de saúde do DF. 

Após um acidente de um fami-
liar, o estudante Deivisson Carva-
lho tornou-se um doador. Em 2015, 
um ente querido da sua família 
precisou receber uma transfusão de 
sangue. Foi a primeira doação fei-
ta por Deivisson. “Meu tio recebeu 
uma transfusão de sangue tipo A 
positivo. Como sinal de agradeci-
mento por ele ter saído do hospital 
sem qualquer tipo de sequela, fi-
zemos uma mobilização na famí-
lia e amigos para que todos doas-
sem. Um ato de solidariedade que 
mantenho até hoje”, relembra o 
estudante.

A chefe do Núcleo de Captação 
de Doadores da FHB, Kelly Borges 
Barbi, explica que a doação perió-
dica é muito importante para que o 
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estoque seja mantido sem situações 
de crise. “Trabalhar esse conceito de 
estimular a doação regular é im-
portante porque cada componente 
sanguíneo tem um prazo de valida-
de. Então, só uma doação de cada 
cidadão não garante os estoques e, 
consequentemente, não consegui-
ria abastecer os hospitais”, destaca 
Kelly.

O Hemocentro de Brasília funcio-
na de segunda a sábado, das 7 às 18 
horas, no Setor Médico-Hospitalar 
Norte (Quadra 3, Conjunto A, Blo-
co 3, Asa Norte). Todo o processo de 
doação dura, em média, uma hora 
e quinze minutos. A fundação tam-
bém coleta plaquetas e cadastra do-
adores de medula óssea. Para mais 
informações sobre requisitos para 
doação de sangue, acesse o site da 
Fundação: www.fhb.df.gov.br.
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A participação da 
indústria no PIB do DF 
foi de 4,7% em 2016, 
enquanto o setor de 
serviços respondeu por 
94,9%. Por que tama-
nha disparidade?  

Essa disparidade se deve 
à ausência de políticas ca-
pazes de viabilizar a diver-
sificação da economia bra-
siliense. Criou-se o mito de 
que, na condição de cida-
de administrativa, Brasília 
não deveria ser industria-
lizada, mesmo estando no 
centro do País. Essa falta de 
visão deixou de lado por dé-
cadas a construção e a exe-
cução de políticas sólidas 
de desenvolvimento para o 
Distrito Federal.

Quando falamos do PIB 
do setor de serviços, quase 
metade é da administração 
pública. Essa dependência 
é ruim para a nossa cida-
de, até porque a redução 
da máquina pública é uma 
tendência. Então, temos 
uma economia muito frá-
gil, e isso só vai mudar se 
diversificarmos nossa ma-
triz econômica. Fomentar 
o setor industrial é o ca-
minho, porque a indústria 
cria empregos qualificados, 
estimula o conhecimento e 
a inovação, movimenta as 
outras atividades econômi-
cas e beneficia a sociedade 
como um todo.

Qual avaliação o 
senhor faz sobre as 

PRESIDENTE DA FIBRA FALOU COM EXCLUSIVIDADE AO JORNAL NOSSO BAIRRO SOBRE AS 
PERSPECTIVAS PARA O SETOR DA INDÚSTRIA NA SAÍDA NORTE.
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perspectivas de desen-
volvimento do setor 
industrial no governo 
Ibaneis? 

O governador tem co-
locado o desenvolvimento 
econômico como prioridade 
e, assim como nós, se mos-
tra preocupado com o alto 
desemprego na cidade, que 
está em quase 20%. O em-
prego gera dignidade, ren-
da e justiça social. Ibaneis 
recrutou pessoas bem pre-
paradas para esse projeto 
de alavancar a economia 
do DF e está se movimen-
tando com proatividade, 
apesar das dificuldades. 
Temos sido ouvidos pelo 
Executivo, assim como pe-
lo Legislativo, em questões 
importantes para o setor, 
então nossas perspectivas 
são positivas.

Como a Fibra tem 
atuado para contribuir 
com a instalação e o 
crescimento das indús-
trias no DF?

Para compensar os anos 
de desestímulo e posicionar 
a indústria como protago-
nista da economia local, 
temos de tornar o ambiente 
de negócios mais favorá-
vel, o que depende muito 
do setor público. Nós tra-
balhamos continuamente 
para subsidiar o governo e 
os parlamentares com in-
formações que os ajudem 
na tomada de decisões. No 

período eleitoral de 2018, 
entregamos a todos os can-
didatos um documento com 
nossas propostas para o de-
senvolvimento, levando em 
conta os municípios da Re-
gião Integrada de Desenvol-
vimento do DF e Entorno.

De acordo com a Son-
dagem Industrial, em 
maio de 2019, a inten-
ção de investimento na 
indústria do DF caiu 
11,9 pontos em relação 
a maio de 2018. A que se 
deve essa retração?

A economia do DF, assim 
como a economia nacional, 
vive um momento de ajus-
te orçamentário. Esse pro-
cesso afeta a circulação de 
dinheiro, principalmente 
aqui na capital federal, on-
de o setor público é o princi-
pal propulsor da economia. 
Isso acaba desequilibrando 
o mercado, ou seja, afeta a 
demanda e a quantidade 
produzida, o que prejudi-
ca a indústria. Além dis-
so, o setor tem assistido à 
dificuldade do governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
com a aprovação da Re-
forma da Previdência, e já 
se sabe que provavelmente 
teremos mais um ano per-
dido do ponto de vista do 
crescimento do País. Esse 
conjunto de fatores exerce 
influência sobre as expecta-
tivas dos empresários, que 
optam pela cautela neste 
momento.

Na mesma pesquisa, 
a carga tributária foi 
o principal problema 
apontado pelos empre-
sários. O que tem sido 
feito para minimizar es-
se problema?

O fim do Difal [diferen-
cial de alíquota] para a 
indústria foi muito impor-
tante, especialmente para 
as micro e pequenas em-
presas, assim como a am-
pliação da possibilidade de 
aproveitamento do crédito 
de ICMS das matérias-pri-
mas utilizadas no processo 
produtivo e a homologa-
ção dos incentivos fiscais 
de ICMS para atração de 
empresas estruturantes pa-
ra nosso parque industrial. 
Mas, ainda há muito a ser 
feito na racionalização e 
na simplificação das nor-
mas tributárias, em espe-
cial do ICMS. As normas do 
ICMS são complexas, o que 
pressiona os custos das em-
presas e cria insegurança e 
questionamentos jurídicos.

O Pró-DF II prorrogou 
o prazo para o estabe-
lecimento de empreen-
dimentos no DF. O que 
isso representa para a 
indústria? Como evitar 
que erros do passado 
ocorram novamente?

O Pró-DF foi criado com 
boas intenções, e poderia 
ter de fato contribuído pa-
ra o desenvolvimento. Esse 

desvirtuamento dos objeti-
vos criou uma série de pro-
blemas ao longo dos anos, 
e o resultado é a enorme 
quantidade de contencio-
sos. A extensão do prazo 
para instalação definitiva 
atendeu a um pedido fei-
to pela Fibra e por outras 
entidades que representam 
o setor produtivo. Não re-
solve, mas dá às empresas 
participantes mais tempo 
para que consigam cum-
prir suas obrigações, es-
pecialmente a criação de 
empregos, muito limitada 
diante da crise econômica 
que afeta gravemente o 
nosso parque fabril desde 
2015.

O Emprega DF prevê 
a instalação e amplia-
ção de empresas no DF. 
Que pontos do progra-
ma podem beneficiar as 
indústrias, em especial 
as da Saída Norte? 

O Emprega DF é um pro-
grama de atração de novas 
indústrias. Para as que já 
estão instaladas na capi-
tal, os efeitos serão muito 
pequenos. Acredito que a 
região norte do DF será be-
neficiada, sim, pois o pro-
grama prevê uma atenção 
especial àquelas empresas 
que se instalarem em áreas 
de relevante interesse so-
cial, como é o caso. Mesmo 
com tantas áreas protegi-
das, o lado norte do DF tem 
espaço para se desenvolver.

JAMAL BITTAR, PRESIDENTE DA FIBRA, 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO DF

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 Ano
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com
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GOVERNO DESTRAVA REGULARIZAÇÃO 
DOS CONDOMÍNIOS DA SAÍDA NORTE

Aúltima reunião do 
Comitê de Media-
ção pela Regulari-

zação Fundiária do Distrito 
Federal, realizada entre os 
moradores da Saída Nor-
te e a Urbanizadora Para-
noazinho (UP), ocorreu no 
último mês de maio e foi 
presidida pelo governador 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB). O processo 
de mediação foi concluído 
com a apresentação de va-
lores e procedimentos para 
a regularização fundiária 
de mais de 4.500 lotes lo-
calizados na Fazenda Para-
noazinho, de propriedade 
da UP, em Sobradinho. 

O acordo ocorreu após a 
realização de seis reuniões 
do Comitê, sendo as duas 
últimas realizadas no Pa-
lácio do Buriti com a pre-
sença do governador. Além 
de Ibaneis, participaram 
o Secretário de Habitação, 
Mateus de Oliveira, o presi-
dente do Banco Regional de 
Brasília (BRB), Paulo Hen-
rique Bezerra, o presidente 
da UP, Ricardo Birmann e 
moradores e representantes 
dos condomínios da região. 
O edital para assinatura do 
contrato foi publicado em 
10 de junho.

Em tom positivo, Ibaneis 
destacou a importância do 
acordo para o desenvolvi-
mento da região. “Nós es-
tamos resolvendo um pro-

blema de décadas, e essa 
é a melhor oportunidade 
que os moradores da re-
gião já tiveram”, destacou o 
emedebista.

Morador do condomínio 
Solar de Athenas, no Grande 
Colorado, Denis de Oliveira 
comemorou o fim de uma 
espera de mais de 30 anos. 
“Nós estamos aguardando a 
regularização do nosso bair-
ro há muito tempo, e vemos 
essa oportunidade de regu-
larização como a luz no fim 
do túnel”, declarou.

A regularização dos con-
domínios da região, de acor-
do com o diretor-presidente 
da UP, Ricardo Birmann, é 
um processo que já se ar-
rasta há 11 anos. O diretor 
parabenizou as ações do 
Comitê de Mediação que, 

segundo ele, “trouxe ainda 
mais transparência para o 
processo, além da clara von-
tade de resolver a situação. 
Queremos poder virar essa 
página de ilegalidade da 
região”.

Os valores acordados 
entre empresa e condomí-
nios variam entre R$ 58,00 
e R$ 102,00, com desconto 
de 15% à vista. Os critérios 
de precificação consideram 
o tamanho do lote e o se-
tor habitacional em que o 
parcelamento se encontra. 
Atualmente, a área é dividi-
da em cinco setores: Grande 
Colorado, Boa Vista e Con-
tagem I, II e III. Birmann 
destacou que “o preço do 
metro quadrado dentro da 
área da UP corresponde, 
em média, a 25% do valor 
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dos terrenos da Terracap em 
processo de regularização. 
São valores nunca pratica-
dos no Distrito Federal”.

Após acordo firmado na 
reunião, a UP atualizou 
os valores do Simulador 
da Regularização. A ferra-
menta, que pode ser aces-
sada através do endereço 
links.up.bsb.br/simulador, 
calcula quanto cada mora-
dor pagará para adquirir a 
escritura do lote.

Também presente na 
reunião, o presidente do 
Banco Regional de Brasí-
lia (BRB), Paulo Henrique 
Bezerra, falou do esforço 
que o banco fará para fi-
nanciar 100% do valor do 
lote e das taxas cartoriais. 
“Atualmente, oferecemos a 
condição de financiamen-

to de 90% do valor do lote, 
além do pagamento das ta-
xas cartoriais. Porém, já es-
tamos trabalhando em um 
novo modelo, que abarca-
rá 100% do valor do terre-
no juntamente com o ITBI 
(Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis) e as taxas 
do cartório”, afirmou.

A preocupação de gran-
de parcela da comunida-
de com a desvalorização 
dos terrenos, em decorrên-
cia da falta de regulariza-
ção, é outro fator que tem 
chamado atenção. Carla 
Faber, representante do 
condomínio Vivendas da 
Serra na reunião, afirmou 
que “os imóveis vêm sendo 
depreciados pela falta da 
escritura, desvalorizando 
ano após ano”, destaca.

APÓS 11 ANOS DE IMPASSE ENTRE A URBANIZADORA PARANOAZINHO E MORADORES DE CONDOMÍNIOS, O GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL APRESENTA SOLUÇÃO PARA DESTRAVAR A REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS INSTALADOS NA SAÍDA NORTE DO DF.

Foi apresentada a 
última proposta aos 
moradores, com 
valores mais baratos, 
entre R$68,34 e 
R$136,00. A oferta 
agradou os 
moradores e foi 
referendada pelo 
governador Ibaneis, 
que definiu o prazo 
de 45 dias, a partir 
da publicação de 
edital, para que a 
população da região 
garantisse o 
benefício.

6ª
 R

eu
ni

ão

A Urbanizadora 
apresentou no 
encontro uma 
proposta de 
regularização da 
região, com 
valores entre 
R$ 69,00 e 
R$142,00. 
Para lotes acima 
de 600m², 
a UP ofereceu o 
desconto de 75% 
sobre o valor das 
áreas excedentes. 
A reunião terminou 
sem acordo.
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Durante o quarto 
encontro, os 
representantes dos 
condomínios 
solicitaram a inclusão 
de todos os 
parcelamentos da 
Fazenda Paranoazinho 
no processo de 
mediação, para que a 
metodologia de 
preços a ser 
apresentada fosse 
universal para todos 
os condomínios 
localizados na área 
privada.

4ª
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Após apresentação 
dos custos de 
regularização, os 
moradores 
solicitaram a 
alteração dos termos 
da mediação. Eles 
pediram que a 
negociação 
prosseguisse até que 
se chegasse a uma 
proposta de valores 
que agradasse ambas 
as partes. 
A Urbanizadora 
aceitou o pedido.

3ª
 R
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A UP apresentou, a 
pedido do Secretaria 
e dos 
representantes dos 
condomínios, uma 
planilha com o 
detalhamento dos 
custos envolvidos no 
processo de 
regularização. 
O custo médio da 
regularização por 
metro quadrado 
ficou em torno de 
R$ 187,00 para o 
Solar de Athenas e o 
Vivendas da Serra.

2ª
 R

eu
ni

ão

Primeira reunião 
realizada entre a 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano do Distrito 
Federal, moradores 
dos condomínios 
Solar de Athenas e 
Vivendas da Serra, e a 
Urbanizadora 
Paranoazinho. 
Durante o evento, 
foram fixados os 
termos para iniciar o 
processo de mediação 
com a participação do 
GDF.

1ª
 R

eu
ni
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21/02/2019 12/03/2019 02/04/2019 15/04/2019 29/04/2019 31/05/2019

VEJA COMO FORAM AS REUNIÕES DE MEDIAÇÃO

1 2 3 4 5 6
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O que ficou decidido na reunião 
e qual a sua avaliação do processo?

Foi um momento muito importan-
te para a regularização fundiária dos 
condomínios da Fazenda Paranoa-
zinho. Após um longo processo de 
mediação iniciado no começo deste 
ano, foram apresentadas propostas 
de valores muito abaixo dos valo-
res de mercado. Isso possibilita aos 

QUER ECONOMIZAR 
ATÉ 95% EM SUA CONTA DE 

ENERGIA ELÉTRICA?

A PV Tech Energia Solar 
torna isso possível

www.energiasolar.bsb.br 61 3346-2419
contato@energiasolar.bsb.br61 9 8202-4392

BRB PRETENDE FINANCIAR 100% DO PROCESSO MATEUS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DA SEDUH/DF

O presidente do Banco Regional 
de Brasília (BRB), Paulo Henrique 
Bezerra, anunciou que o Banco es-
tá estudando ampliar o financia-
mento para moradores de condo-
mínio regularizarem seus lotes. O 
subsídio, que hoje abarca 90% do 
preço da regularização, deverá co-
brir o valor total do lote, além do 
pagamento das custas cartoriais 
e do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI). 

De acordo com Paulo Henrique, 
o Banco “já oferece a condição de 
financiamento de 90% do valor do 
lote, além do pagamento das ta-
xas cartoriais. Porém, já estamos 
trabalhando em um novo mode-
lo que abarcará 100% do valor do 
terreno juntamente com o ITBI e 
as taxas do cartório”, afirmou.

ITBI SOBRE VALOR DA ESCRITURA

EDITAL PARA ASSINATURA DE 
CONTRATO PUBLICADO EM 10 DE JUNHO

Outro ponto interessante anun-
ciado pelo governador Ibaneis Ro-
cha durante a reunião foi a revisão 
do modelo de cobrança do Imposto 
de Transferência de Bens Imóveis 
(ITBI). O imposto é uma das despe-
sas que incidem sobre o processo de 
regularização, quando a escritura 
do lote é transferida para o nome 
do morador.

Com a conclusão das negocia-
ções e condições estabelecidas na 
mediação, a Urbanizadora Para-
noazinho publicou, em seu site e 
no Diário Oficial do Distrito Fe-

Ibaneis declarou que “a Secreta-
ria de Fazenda está considerando a 
possibilidade de rever a cobrança 
do ITBI para regularização, tendo 
como referência o valor de regula-
rização do lote, em vez do preço de 
mercado da terra nua”.

Caso a nova precificação seja 
aprovada, o valor do imposto pode 
ter uma redução de mais de 50%. 

deral (DODF), um edital formali-
zando a proposta e chamando os 
moradores para aderirem ao pro-
cesso de regularização fundiária. 

O documento, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal 
(DODF), no dia 10 de junho, ga-
rantirá os valores propostos por 
um prazo de 45 dias após a publi-
cação. De acordo com Birmann, 
moradores de todos os condomí-
nios poderão assinar o acordo. 
Para os parcelamentos com ação 
coletiva na justiça, o diretor afir-
mou que “as condições serão as 
mesmas, desde que as ações sejam 
retiradas”, conclui.

A linha de crédito, anunciada 
no último mês de março, oferece 
aos moradores de condomínios 
irregulares a oportunidade de fi-
nanciarem o valor para adquirir 
a escritura do lote. As condições 
anunciadas anteriormente incluí-
am: financiamento de 90% sobre 
preço de à vista (25% de desconto 
na Terracap e 15% de desconto em 
área particular), prazo de até 240 
meses para pagamento, taxa de 
juros a partir de 0,85% + TR (Taxa 
Referencial), crédito de 10% do va-
lor total da escritura para quitação 
das taxas cartoriais e do ITBI.

Com o anúncio, todo o processo 
seria pago diretamente pelo Banco 
Regional de Brasília, sem necessi-
dade de o morador desembolsar 
qualquer quantia adicional.

Paulo Henrique Bezerra (presidente do BRB) e Ibaneis Rocha (governador 
do DF), durante a última Reunião de Mediação, no dia 31 de maio.

O que é preciso para o cliente 
fazer o financiamento pelo BRB?

Para o cliente ter acesso à linha 
de crédito, ele precisa procurar uma 
agência do BRB, levar seus documen-
tos pessoais, identidade, compro-

PAULO HENRIQUE BEZERRA - PRESIDENTE DO BRB

moradores da região regularizarem 
seus lotes com condições bastante 
favoráveis.

Quando se chega ao final de um 
trabalho desses, com condições tão 
interessantes para os moradores, a 
avaliação que fazemos é de que não 
faltou debate, diálogo, e que a sen-
sação é de dever cumprido.

E agora, quais são os próximos 
passos para finalizar o processo?

Um edital será publicado no site 
da Urbanizadora e no Diário Oficial 
do Distrito Federal. A partir da pu-
blicação, os moradores terão mais 
dez dias para apresentarem suges-
tões de mudanças na minuta do 
contrato. Após esse prazo, os mora-
dores terão 45 dias para aderirem à 
regularização.

vante de residência e renda, e uma 
documentação do imóvel. Assim, po-
demos fazer a avaliação de crédito e 
depois concluir o financiamento.

O Banco vai fazer atendimento 
presencial nos condomínios?

Durante as reuniões na Seduh, 
combinamos que será feito um calen-
dário de visitas aos condomínios. Pa-
ra essas visitas, disponibilizaremos  
uma van de atendimento móvel do 
BRB que vai ao condomínio prestar 
esclarecimentos, falar do produto e 
tirar qualquer dúvida que os morado-
res possam ter.
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EMPREENDEDORISMO

CIDADES

'CAPITAL EMPREENDEDORA' TRAZ IMPORTANTES NOMES A BRASÍLIA

'GDF PRESENTE' MIRA NA SOLUÇÃO RÁPIDA DAS DEMANDAS LOCAIS
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O empreendedorismo ga-
nhou destaque no cenário 
brasiliense no mês de maio. 
Brasília abrigou a quarta 
edição do Capital Empre-
endedora (CE), reunindo 
nomes de peso no mundo 
dos negócios e nas áreas de 
inovação e tecnologia. Re-
alizado no Opera Hall, os 
ingressos do evento eram 
limitados, com valores que 

O Governo do Distrito 
Federal anunciou no últi-
mo dia 13 maio, o início do 
programa GDF Presente. A 
iniciativa pretende agilizar 
a solução das demandas 
locais das Regiões Admi-
nistrativas, delegando po-
der para as Administrações 
Regionais. As atividades 
seguiram o modelo do SOS 
DF, que buscou resolver as 
demandas mais urgentes de 
cada localidade.

De acordo com a asses-

iam de R$377 a R$2.650 no 
primeiro lote de venda.  

Pela primeira vez, o CE 
recebeu um convidado in-
ternacional, o português 
Tim Vieira, famoso por ter 
sido um dos investidores 
participantes da primeira 
edição do programa Shark 
Tank Portugal. Atualmente, 
além de investir em diversas 
iniciativas pelo mundo, ele 

soria de comunicação da Se-
cretaria de Cidades, “a meta 
é aprimorar os resultados 
nas três áreas de trabalho 
que mais provocam recla-
mações da população: o ta-
pa-buraco, a limpeza de ru-
as e a retirada de entulho”. 
Na nova estrutura, a Secre-
taria criou sete Unidades 
de Planejamento Territorial 
(UPT). Ao total, 122 equipa-
mentos foram distribuídos 
entre as UPTs. Anteriormen-
te, o maquinário ficava no 

é CEO da Bravegeneration, 
fundada para cuidar dos 
investimentos em alguns 
projetos apresentados no 
programa. 

Outro nome importante 
que compôs o time de pales-
trantes foi o ex-CEO da Easy 
Taxi e atual vice-presidente 
do Nubank, Dennis Wang, 
que subiu ao palco princi-
pal para compartilhar sua 
experiência dentro das du-
as startups que são sucesso 
dentro e fora do Brasil. Den-
nis deu dicas a quem deseja 
começar um novo negócio. 
“Você deve estar atento e 
identificar boas ideias, en-
tender quais as demandas 
das pessoas e, assim, buscar 
mecanismos para colocar 
em prática seu sonho, de 
realizar pesquisas e bus-

pátio da Companhia Urba-
nizadora da Nova Capital 
(Novacap) e, a partir de 
agora, estará disponível pa-
ra uso de grupos compostos 
por até sete cidades, defini-
das por aproximação.

Sobradinho (I e II), Fer-
cal e Planaltina compõem 
o Polo Norte, que já está em 
funcionamento. Outros dois 
polos também foram cria-
dos (Sul e Oeste), com qua-
tro cidades cada.

Na prática, as demandas 

Lente orgânica
a parrr de 

R$ 49,90
Lente mullfocal

a parrr de 

R$ 134,90
Armações de Grau

Pagamento em Boleto* e Cartão 
*mediante aprovação de cadastro

a parrr de 

R$ 19,90

(61) 3034-2840 | 9997-90681
Q. 8, Bl.7 Lj. 03

          @mercadaodosoculos.brasilia UNIDADE GRANDE COLORADO
cond. solar de athenas - ed. pontal - sala 105

telefone: 3483-6979

KUMON DE 
matemática

KUMON DE 
português

KUMON DE 
INGLÊS

método
kumon
melhora o
desempenho
das
crianças

car expandir a sua ideia”, 
aconselhou. 

Novos aspectos da área 
de vendas foram incorpora-
dos por Alfredo Soares, fun-
dador da Xtech Commerce, 
uma plataforma que criou 
mais de 40 mil lojas virtuais 
e foi responsável por mais 
de 500 milhões de reais em 
transações. “Não seja o úni-
co no mercado, seja o único 
para seu cliente”, indicou Al-
fredo em sua apresentação.

Diversos públicos foram 
atraídos ao Capital Empre-
endedora este ano, todos em 
busca de novidades para im-
plementar em seu negócio. É 
o caso de Tatiana Gomidia, 
CEO de uma plataforma de 
mediação de conflitos. “Vim 
em busca de conhecimento 
e de networks que possam 

são identificadas e elenca-
das pelas Administrações 
Regionais, que devem dire-
cionar as necessidades à Se-
cretaria de Cidades. A pasta 
é responsável por planejar o 
atendimento e coordenar os 
trabalhos diante das priori-
dades. No fim, a Novacap as 
executa.

“Cada Administração 
Regional tem equipamento 
próprio, mas, muitas vezes, 
este é subdimensionado pa-
ra as demandas”, esclarece 

acrescentar no desenvolvi-
mento dessa minha plata-
forma, ideias que possam 
trazer inovação ao meu pro-
duto”, contou. 

Já Victor Gomes, estu-
dante de administração, 
compareceu ao evento co-
mo entusiasta do assunto, 
a fim de captar boas ideias 
que devem ser implanta-
das em um futuro negócio. 
Para ele, o CE é importante 
no incentivo ao empreen-
dedorismo em Brasília. “O 
evento está com ótimos no-
mes que podem contribuir 
muito pro desenvolvimento 
do empreendedorismo aqui, 
essa é uma área que ainda 
deve crescer muito, como já 
é grande em São Paulo e em 
alguns outros lugares”, pon-
tuou o universitário.

Marco Aurélio, assessor da 
Subsecretaria de Desenvol-
vimento Regional e Opera-
ção nas Cidades (Suder).

Para o Administrador 
Regional de Sobradinho II, 
Alexandre Yanez, os tra-
balhos “são de grande im-
portância e garantem uma 
manutenção constante pa-
ra a região. O Programa vai 
melhorar o serviço prestado, 
permitindo eficiência e rapi-
dez na solução dos proble-
mas”, pontua.
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Uma rota de fuga do caos ur-
bano, assim pode ser definido o 
Hotel Fazenda Araras. Inaugurado 
em 1998, é um refúgio para quem 
deseja apreciar a sensação de vida 
no campo por alguns dias. Ele fica a 
apenas 110 quilômetros de Brasília, 
pouco mais de uma hora de viagem 
seguindo pela BR 020 passando por 
um trajeto de 11 quilômetros de es-
trada de terra de boa qualidade. 

O proprietário, seu Jair, é apo-
sentado do Banco do Brasil e conta 
que é dono da fazenda há mais de 
40 anos, e a ideia do Hotel nasceu 
de uma brincadeira com os amigos. 
“Quando eu trabalhava no Banco, 
meus colegas sempre vinham aqui 
pra fazer churrasco e andar a cavalo, 
daí foi nascendo e se consolidando 
o Hotel Fazenda Araras”, explicou o 
proprietário, indicando que o espa-
ço recebeu esse nome pelo volume 
de araras, nativas do Cerrado. 

Seu Jair compartilhou sua pai-
xão pela vida no campo. Ele reside 
oficialmente em Brasília, mas reve-
lou que quase não fica em seu apar-

tamento no Plano Piloto, pois pre-
fere aproveitar o clima agradável e 
pacato da fazenda. “Minha esposa 
fica lá e eu fico aqui, vou umas duas 
vezes ao mês só. Aqui a qualidade 
de vida é outra, aqui é tudo mais 
calmo, um lugar em que é possível 
fugir do trânsito e do estresse“, co-
mentou. 

A infraestrutura oferecida aos 
hóspedes contempla todos os atra-
tivos de uma fazenda com o adicio-
nal de muito conforto. São oito pis-
cinas, sendo quatro aquecidas, dois 
spas, duas saunas, um playground 
para entreter as crianças, quadra 
de areia, campo de Society com 
gramado, um paredão de escalada e 
um salão de jogos com sinuca, totó 
e pingue pongue, cujo acesso está 
incluso no pacote de hospedagem, 
porém, as fichas devem ser pagas 
separadamente. 

O diferencial do espaço está nas 
atividades que lembram o gostinho 
“da roça”. É possível andar a cavalo 
e levar as crianças para montar em 
pôneis, fazer um passeio de charre-

EXPEDIÇÃO JNB HOTEL FAZENDA ARarAS: 
uma experiência da vida no campo

te, além de ter contato com animais 
como búfalos, porcos, cabritos, ga-
linhas e coelhos, vivências únicas 
para quem é acostumado apenas 
com o fluxo das cidades.  A noite, há 
uma programação especial com mú-
sica ao vivo, bingos e atividades que 
envolvam os hospedes. 

Além da comodidade dos quar-
tos completos, o empreendimento 
ainda possui uma área de camping 
com vestiários, e a opção de um Day 
Camp, em que é possível passar o 
dia usufruindo de todas as atrações 
do Hotel Fazenda sem pagar pela 
diária completa que acompanha o 
pernoite.  

Os mais de 20 anos de tradição 
tornaram do Hotel Fazenda Araras 
um ótimo atrativo para famílias, ca-
sais em núpcias, escolas e grupos 
empresariais. O orçamento pode 
ser solicitado via whatsapp ou pelo 
telefone fixo da recepção.

Contato para reservas
Whatsapp: (61) 9 9655-5011
E-mail:contato@optehoteis.com.br

Partindo da capital federal, o viajante deve seguir o trajeto de 110 quilômetros pela BR-020, passando 
pela cidade de Formosa e pelo distrito de Bezerra. A entrada para o hotel é sinalizada por uma placa, 
que indica ao motorista que o acesso ao hotel deve ser feito saindo da rodovia pela esquerda. A partir 
daqui, são 11 quilômetros de estrada de terra, que se encontra em boas condições de tráfego, até a 
entrada do Hotel Fazenda Araras

Segue a
a trilha
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ESSA É UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA
INICIAR OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA REGIÃO

REGULARIZAR E VALORIZAR O SEU IMÓVEL
PERMITIR A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO BAIRRO

E DE RECEBER A TÃO SONHADA ESCRITURA

CHEGOU A HORA DE

REGULARIZAR O SEU LOTE
PELO MENOR PREÇO DO DF
REGULARIZAR O SEU LOTE
PELO MENOR PREÇO DO DF

LINKS.UP.BSB.BR/REGULARIZE 3226-6000

BRASÍLIA QUE QUEREMOS

Em mais uma etapa do 
projeto de comunicação na 
Região Administrativa de 
Fercal, os alunos da Disci-
plina de Comunicação Co-
munitária da Universidade 
de Brasília (UnB) visitaram, 
no mês de maio, a comuni-
dade da Rua do Mato, um 
dos vilarejos localizados na 
RA. Além dos estudantes, 
moradores locais partici-
param das atividades, que 
tem como objetivo criar 
produtos de comunicação 
sobre a história do lugar.

É a terceira visita dos 
alunos da Instituição ao 
local. Anteriormente, eles 
também visitaram a co-
munidade do Engenho Ve-
lho, onde está localizada 
a Associação de Morado-
res de Fercal. O encontro 
atual, realizado na igreja 
da comunidade, teve como 
objetivo “discutir estra-
tégias para produção de 
produtos de comunicação 
a serem apresentados no 
evento final da discipli-
na”, afirmou o professor 
Jairo Faria.

HISTÓRIAS DA RUA DO MATO VÃO VIRAR DOCUMENTÁRIO
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O professor acredita que 
“as atividades realizadas 
nas saídas de campo per-
mitem uma troca de expe-
riências entres estudantes 
universitários e moradores 
das localidades que visita-
mos. Essa troca é muito im-
portante para a formação 
dos e estudantes”.

Entre os principais te-
mas identificados, três fo-
ram escolhidos pelos mora-
dores e alunos para conta-
rem as histórias da região. 
A relação dos moradores 
com as fábricas de cimen-
to da região será tema de 
um dos documentários. Os 
estudantes também vão 
desenvolver um vídeo so-
bre as memórias culturais 
que rodeiam o surgimento 
da comunidade da Rua do 
Mato.

No decorrer dos encon-
tros seguintes, os grupos 
irão se estruturar para a 
pré-produção e definir ta-
refas e responsabilidades 
entre si. A previsão para 
conclusão dos produtos é  
junho deste ano.


