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Editorial
A maioria das pessoas é aves-

sa à mudança, ao novo. Seja por 
comodidade, medo ou descon-
fiança. Porém, o mundo em nossa 
volta está em constante transfor-
mação. Aquilo que ontem era ino-
vação, hoje, nem a percebemos, 
por se tratar de algo que vemos 
todos os dias – vira “paisagem”.

Brasília tem passado por esse 
processo de mudança constan-
te, com uma nova gestão, novos 
projetos e nova forma de agir e 
pensar. 

Do ponto de vista governa-
mental, programas e ações de-
monstram que há uma forte mu-
dança em curso. O Destrava DF, o 
SOS DF, a militarização das esco-
las, a aceleração da regularização 
fundiária, a mudança da sede do 
governo para Taguatinga, o anún-
cio de novos empreendimentos, 
entre outras ações são exemplos 
de que as mudanças não param. 

Do ponto de vista da cidade, 
também passamos por mudan-
ças disruptivas. A mobilidade 
vem ganhando atributos que in-
dicam novos tempos como, por 
exemplo, a criação da ciclovia na 
EPTG e a chegada da Yellow, que 
propõe uma nova relação com a 
mobilidade a qualquer tempo e 
em qualquer lugar. 

Nosso Carnaval já não é ape-
nas o retrato de escolas de samba 
sem expressividade. Hoje, somos 
o quinto destino mais procurado 
nessa época. 

O aumento do número de con-
domínios regularizados vem in-
serindo milhares de pessoas na 
formalidade urbana, proporcio-
nando mais dignidade e desen-
volvimento para regiões antes 
marginalizadas. 

E a ocupação dos espaços pú-
blicos tombados no Plano Piloto 
demonstra que as novas gera-
ções querem se conectar com a 
cidade. 

O fato é que para acompa-
nhar as transformações do dia a 
dia, precisamos ter sensibilidade 
para percebê-las, sabedoria para 
entendê-las e atitude para apro-
veitar as oportunidades que pro-
porcionam. 

Expediente

APLICATIVOS DE CARONA QUEREM 
ACABAR COM OS ENGARRAFAMENTOS

Fugir dos engarrafamentos é o ob-
jetivo de boa parte dos trabalhado-
res da Saída Norte do DF que enfren-
ta a lentidão diária no trajeto de ida 
e volta ao Plano Piloto. Com o ob-
jetivo de diminuir o número de veí-
culos, grandes plataformas digitais, 
como o aplicativo Waze, pretendem 
mudar o pensamento das pessoas 
através do sistema de caronas.

Segundo Dados do Departamen-
to de Estradas e Rodagem (DER-DF), 
mais de 50 mil carros passam dia-
riamente pelo trecho da BR-020 en-
tre a Sobradinho e o Plano Piloto. 
A plataforma, que foi criada com o 
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objetivo de economizar o tempo dos 
motoristas com trajetos de trânsito 
mais inteligentes, o Waze, lançou-se 
agora no desafio de amenizar o en-
garrafamento em grandes cidades, 
com um sistema de caronas soli-
dárias, o CarPool. Nas palavras do 
CEO da plataforma no Brasil, Rodri-
go Loureiro, o objetivo do Carpool 
não é reduzir e sim “acabar com os 
grandes engarrafamentos”.

 Para o CEO do Waze, o grande 
problema dos congestionamentos 
são as pessoas que dirigem sozi-
nhas. “Se você dirige sozinho o seu 
carro diariamente, você é parte do 
problema. Mas, se você traz alguém 
como carona, você se torna parte da 
solução”, comenta.

O Carpool é uma nova atividade 
disponível no aplicativo da empre-
sa, onde o motorista pode colocar 
o seu trajeto diário e dar caronas 
para pessoas que fariam a mesma 
viagem. Os valores cobrados para 
quem usar o serviço como carona, 
que visam apenas o compartilha-
mento de custos, como combustí-
vel e manutenção do veículo, são 
100% revertidos para o motorista. 
Os preços variam de R$ 4, para tra-
jetos de até 10km, e de até R$ 10, 
para trajetos de 40km.

A advogada Francielly Queiroz 

aderiu à iniciativa e começou a dei-
xar o carro em casa, indo trabalhar 
de carona. “Comecei usando quan-
do meu carro ficou indisponível. Eu 
pegava a carona na porta da minha 
casa, e era deixada diretamente no 
trabalho. Se fosse fazer o trajeto de 
ônibus, além do desconforto, seriam 
dois ônibus”, explica.

Além da comodidade, Francielly 
conta que criou laços de amizade 
com os motoristas com quem ela 
compartilhou o trajeto. “Todos eram 
legais, criamos uma relação de ami-
zade depois disso.”

A Pedagoga Juliana Souto tam-
bém utiliza o serviço, mas do outro 
lado, sendo motorista. Segundo ela, 
“é uma nova forma de fazer ami-
gos, além da motivação de saber 
que estamos contribuindo para um 
trânsito menos caótico”. Juliana é 
usuária há um mês e já deu carona 
para quatro pessoas. “Nunca tive 
problemas, muito pelo contrário, 
acabei conhecendo pessoas maravi-
lhosas na minha vizinhança”.

Para utilizar o serviço, basta bai-
xar o aplicativo do Waze (motoris-
tas) ou Waze CarPool (ir de carona) 
no celular, Android e IOS, e fornecer 
os dados pessoais e bancários para 
completar o cadastro.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

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

Entre em contato 
e conheça 

nossa escola

Condomínio Colorado Ville 27/28,
Grande Colorado, Sobradinho - DF

 (61) 3965-1015
www.ceviva.com.br

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

MATRÍCULAS 
ABERTAS

Credenciado

Secretaria
de

Educação

Desde 2002 Educando para a Vida!

Berçário Creche Escola
Turmas do 1º ao 5º ano
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Quantas escolas pú-
blicas existem hoje lo-
calizadas em Sobradi-
nho I, II e Planaltina? 
Há projetos ou medidas 
a serem adotadas para 
aumentar esse número?

A Rede Distrital de Edu-
cação tem 26 escolas em 
Sobradinho – oito em So-
bradinho II, dez na Fercal 
e outras 67 em Planaltina. 
Acompanhamos todas as 
demandas, com o objeti-
vo de mapear e planejar o 
atendimento e a expansão 
da rede nos locais onde hou-
ver maior procura. A meta 
da Secretaria de Educação 
é construir 40 escolas e 100 
creches no Distrito Federal 
nos próximos quatro anos.

Existem investimen-
tos previstos para a me-
lhoria da estrutura des-
sas escolas, bem como 
a ampliação das vagas 
disponíveis? 

No início deste ano fo-
ram priorizadas 200 escolas 
para receberem serviços de 
manutenção emergenciais, 
sendo 22 delas em Planal-
tina, Sobradinho e Fercal. 
Além disso, as escolas da 
rede recebem recursos do 
Programa de Descentraliza-
ção Administrativa e Finan-
ceira (PDAF), que podem ser 
usados, entre outras coisas, 
para contratação de diver-
sos serviços, pequenas refor-
mas, material de consumo e 

EM ENTREVISTA EXCLUSIVA AO JNB, SECRETÁRIO FALOU SOBRE PROJETOS DO ATUAL GOVERNO
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gás. Isso facilita o trabalho 
do gestor e, para isso, é pre-
ciso que os recursos sejam 
bem administrados.

No ensino médio, o 
número de unidades es-
colares públicas ainda 
está abaixo da deman-
da da região. Como o 
governo pensa em lidar 
com esse problema?

Todos os estudantes de 
ensino médio que buscam a 
Rede Distrital de Educação 
são atendidos. No caso des-
ta região, dados do Censo 
Escolar como um todo mos-
tram que a procura pelo en-
sino médio vem diminuindo 
ao longo dos anos. Em Pla-
naltina, a matrícula caiu 
6,8% entre 2015 e 2018. Em 
Sobradinho, cuja regional 
de ensino inclui a Fercal, a 
queda foi de 2,95%. 

Em sobradinho, uma 
unidade, o CED 03, está 
funcionando sob o no-
vo regime de educação 
militar. O senhor acha 
que essa alternativa é a 
solução para começar-
mos a trilhar um novo 
caminho na educação 
do DF? Há previsão de 
ampliação do modelo 
na região?

Gostaria de esclarecer 
que o modelo é de gestão 
compartilhada, não se tra-
ta exatamente da milita-
rização das escolas. Além 

do que, essas escolas são 
apenas uma das ações pre-
vistas pela Secretaria para 
a melhoria do ensino. Há 
diversos outros modelos. 
Estamos lançando as cin-
co bandeiras da educação. 
As ações ocorrerão em cin-
co frentes, as bandeiras da 
educação e, num grande 
programa, o EducaDF. Va-
mos focar na formação e na 
valorização dos professores 

e demais servidores; na me-
lhoria da qualidade do en-
sino nas escolas com baixos 
indicadores educacionais; 
na cultura para a paz e 
a segurança no ambien-
te escolar para estudantes 
e professores, incluindo a 
responsabilização de quem 
incorrer em atos que per-
turbem a convivência; na 
construção de mais creches 

e escolas e na inovação 
tecnológica.

Como está sendo a re-
lação com a Secretaria 
de Segurança Pública 
nesse modelo de “parce-
ria”? Quais atribuições 
ficam a cargo da direto-
ria disciplinar?

A parceria é muito bem 
sucedida. Há uma divisão 
clara de papeis. O modelo 
vem recebendo excelentes 
críticas das comunidades 
escolares envolvidas. A 
parte pedagógica é de res-
ponsabilidade dos profissio-
nais da educação. A Polícia 
Militar cuida de aspectos 
relacionados à segurança, 
como entrada e saída da es-
cola, controle do pátio e ad-
ministração, o que permite 
aos nossos professores se 
dedicarem exclusivamen-
te a ensinar. Atividades no 
contraturno, como educa-
ção física, além de conteú-
dos sobre ética e cidadania 
também ficam com a PM.

Um aluno de escolar 
militar custa três vezes 
mais que um estudan-
te em regime comum. 
O aumento de investi-
mento nas escolas mili-
tarizadas também vai 
ocorrer ou será implan-
tado apenas o modelo 
disciplinar? 

O custo estimado para a 
implementação do projeto 

piloto de gestão comparti-
lhada é de R$ 200 mil por 
escola, ao ano. Os recursos 
são da Secretaria de Segu-
rança. Vale esclarecer que 
esse é o custo estimado com 
o pessoal cedido pela PM e 
não investimentos diretos 
na escola. Essa equipe da 
PM basicamente permite ao 
professor ser professor, por 
isso presta um apoio muito 
grande ao nosso trabalho.

Em Sobradinho, pais 
e alunos reclamam da 
proibição do uso de 
agasalhos no CED 03. 
A escola afirma que a 
medida seria para pre-
venir os jovens, de até 
14 anos, de entrarem na 
escola com armas e ou-
tros objetos proibidos. 
Tal atitude não seria 
uma medida que parte 
do princípio da culpa 
sobre os jovens? 

A regra quanto ao uso 
de casacos foi sugerida pela 
gestão disciplinar da esco-
la, uma vez que o item não 
condiz com o uniforme ado-
tado. A medida foi apresen-
tada aos pais dos estudan-
tes em reunião na unidade 
escolar. A vedação ao uso 
do agasalho não é constan-
te, uma vez que a equipe 
disciplinar faz uma avalia-
ção para verificar a neces-
sidade do seu uso. A orien-
tação é de que o agasalho 
seja mantido na mochila e 
usado nos casos adequados.

RAFAEL PARENTE, SECRETÁRIO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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 
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com

A META DA 
SECRETARIA 
É CONSTRUIR 
40 ESCOLAS E 
100 CRECHES 
NO DF, NOS 
PRÓXIMOS 
QUATRO 
ANOS.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA 
SAÍDA NORTE NA MIRA DO GDF
GESTÃO DE IBANEIS ROCHA TEM ATUADO ATIVAMENTE PARA DESTRAVAR DIVERSAS QUESTÕES, ENTRE ELAS A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL. PARA DAR MAIS AGILIDADE AO ASSUNTO, GOVERNADOR CRIOU UM COMITÊ DE MEDIAÇÃO.

Desde que tomou pos-
se no governo, Iba-
neis Rocha (MDB) 

assumiu a missão de des-
travar o Distrito Federal. 
Depois de criar programas 
emergenciais para a saúde, 
educação e segurança no 
DF, a regularização fundi-
ária é o alvo da vez.  Após 
criar uma ferramenta espe-
cífica para o assunto, o Co-
mitê de Mediação da Regu-
larização Fundiária, o go-
vernador e o secretário de 
Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, Mateus de Oli-
veira, começaram a agir. 

Em reunião realizada 
no mês de fevereiro, no Pa-
lácio do Buriti, com a par-
ticipação de moradores da 
região do Grande Colorado 
e dos Setores Boa vista e 
Contagem, Ibaneis anun-
ciou que atuaria para re-
solver a situação fundiária 
da região. 

Por meio do Comitê se-
rão realizadas ações para 
regularização das áreas da 
União e também dos par-
ticulares. Os condomínios 
localizados em propriedade 
particular terão o processo 
de regularização mediado 

pelo governo. O objetivo é 
construir um acordo entre 
os moradores e o proprietá-
rio da área, a Urbanizado-
ra Paranoazinho (UP).

A inciativa foi vista 
com bons olhos por ambas 
as partes. A presidente da 
União dos condomínios do 
Distrito Federal (Unica-DF), 
Júnia Bittencourt, que mo-
ra em terrenos da União 
localizados no Grande Co-

Reunião Pública de Mediação pela Regularização Fundiária, ocorrida no início de março na Seduh

lorado, comemorou a me-
dida. “É muito promissor 
avançarmos nesse sentido, 
pois a regularização trará 
segurança jurídica para a 
região, além de valoriza-
ção dos imóveis”, declarou.

A Associação de Mora-
dores do Grande Colorado 
(AMGC), entidade que re-
presenta alguns condomí-
nios da região, também 
enalteceu a intervenção do 

governo. “Os moradores 
têm sido respeitados e ou-
vidos em suas necessidades 
e seus anseios. Cumprindo 
a promessa de campanha, 
o governador garantiu en-
tendimentos com a UP que 
poderão resultar em acor-
do que atenda aos morado-
res”, informou a entidade, 
em nota.

Diretor-presidente da 
Urbanizadora, Ricardo 

Birmann, também é favo-
rável à proposta do Gover-
no do Distrito Federal de 
participar como mediador 
no processo de regulariza-
ção. “O governo demons-
trou interesse em resolver 
a situação de maneira que 
nenhum lado saísse pre-
judicado. Estamos abertos 
para contribuir no proces-
so e resolver a situação”, 
destacou.

(61) 3034-2840
(61) 9997-90861

Quadra 08, B.07, Loja 03
Sobradinho

/mercadaodosoculos.brasilia
@mercadaodosoculos.brasilia

QUER ECONOMIZAR 
ATÉ 95% EM SUA CONTA DE 

ENERGIA ELÉTRICA?

Então, faça como o Roberto que reduziu 
sua conta de R$ 824,00 para R$ 171,00 

A PV Tech Energia Solar torna isso possível

www.energiasolar.bsb.br 61 3346-2419
contato@energiasolar.bsb.br61 9 8202-4392
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O GDF já realizou duas 
reuniões para mediação da 
regularização fundiária na 
Saída Norte do DF. Os en-
contros têm acontecido na 
sede da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Habi-
tação (Seduh), sempre com 
a participação do governo 
local, iniciativa privada e 
moradores. Na última reu-
nião, a UP detalhou todos 
os custos envolvidos no 
processo de regularização, 
inclusive compensações 
ambientais e urbanísticas, 
obras de infraestrutura e 
despesas en-
volvidas no 
projeto.

A metodo-
logia de pre-
ço será apli-
cada, inicial-
mente, para 
os condomí-
nios Solar 
de Athenas, 
no Grande 
Colorado, e 
Vivendas da 
Serra, no Se-
tor Habita-
cional Con-
tagem. No 
entanto, a 
empresa informa que está 
estruturando os dados para 
que o modelo seja aplicado 
aos demais parcelamentos 
da região.

Para o diretor-presidente 
da UP, Ricardo Birmann, os 
valores propostos demons-
tram o posicionamento da 
empresa de total transpa-
rência e diálogo. “Estamos 
atendendo a um pedido do 
governador Ibaneis Rocha, 
pois acreditamos que o go-
verno tem a intenção de re-
solver esse assunto de uma 
vez por todas. É interessan-
te a oportunidade de discu-
tir os custos envolvidos no 
processo, pois acaba com 
alguns mitos em torno do 
assunto da regularização”, 

ponderou.
No Caso do Solar de 

Athenas e do Vivendas da 
Serra, o custo da regulariza-
ção de cada parcelamento 
será de R$ 66 milhões e R$ 
9 milhões, respectivamente.  
“Nosso objetivo é ganhar 
com os moradores e não 
dos moradores. A verdade 
é que a regularização fun-
diária não é lucrativa para 
a iniciativa privada. Caso 
fosse, muitas empresas es-
tariam regularizando áreas 
em todo o Brasil”, explica 
Birmann.

Do lado do governo, o 
secretário, Mateus Leandro 
de Oliveira informou que a 
mediação deve buscar equi-
líbrio entre as partes e agili-
dade no processo. “Acredito 
muito nesse modelo de me-
diação de forma amigável, 
onde não podemos ter pres-
sa, porém, não podemos 
perder tempo. Esse é o nosso 
Norte”, disse o Secretário.

Representante da Asso-
ciação Solar Legal, do con-
domínio Solar de Athenas, 
Denis de Oliveira, elogiou 
o avanço nas negociações. 
“Vejo que o GDF está empe-
nhado em encontrar a solu-
ção definitiva para a ques-
tão fundiária da região e a 
UP está aberta ao diálogo”, 

destacou.
O clima de confiança 

também é demonstrado pe-
lo morador do Vivendas da 
Serra, Cláudio Henrique da 
Costa. Para ele, o governo 
está realizando um traba-
lho importante para que to-
dos alcancem essa conquis-
ta. “O governo dinamizou 
as conversas entre UP e mo-
radores, se comprometendo 
em fazer ajustes em alguns 
decretos e leis para facilitar 
as negociações. Então, te-
nho certeza que a interme-
diação do GDF está sendo 
muito positiva”, parabeni-
zou Cláudio.

Presidente da Unica-DF, 
Júnia Bittencourt destacou 
a discrepância com os va-
lores praticados no condo-
mínio Lago Azul, onde re-
side, localizado em terras 
da União. “O valor cheio 
cobrado pelos lotes do con-
domínio chega a R$ 406 o 
metro quadrado, o que é 
um absurdo. Mesmo com 
descontos relacionados a 
benfeitorias, a cifra ainda 
atinge R$ 222”, comenta 

Júnia.
O deta-

lhamento 
dos custos 
pela Ur-
banizado-
ra deixou 
e v i d e n t e 
o subsídio 
que já es-
tava sendo 
o ferec ido 
em nego-
c i a ç õ e s 
anteriores, 
bem como 
o fato de a 
UP não es-
tar lucran-

do com o processo. “A di-
ferença com os valores das 
áreas públicas próximas 
comprova o fato de que a 
regularização na Fazenda 
Paranoazinho é a mais ba-
rata do Distrito Federal”, 
relata Birmann.

O Diretor afirmou ain-
da que os valores apresen-
tados não representam o 
preço final de negociação. 
“Apesar do detalhamento 
dos custos apresentados, 
isso não quer dizer que es-
tamos fechando as portas 
para uma negociação. Su-
perada essa etapa de audi-
toria, pretendemos chegar 
a um meio termo satisfa-
tório para todos”, declarou 
Birmann.

Junia Bittencourt, presidente da Unica-DF, durante a 
segunda reunião de mediação pela regularização fundiária.

MEDIAÇÃO DO GDF COMEÇA COM O PÉ DIREITO

AGILIDADE NA EMISSÃO DE ALVARÁS

Além de trabalhar 
pela aceleração dos pro-
cessos de regularização, 
o programa Destrava DF 
anunciou outras frentes 
de atuação dentro do as-
sunto de ordenamento ur-
bano. Dor de cabeça para 
quem pretende construir, 
a emissão do alvará de 
construção é alvo da for-
ça-tarefa do GDF para re-

Durante a reunião do 
governador com as lide-
ranças da região norte, foi 
anunciado que o Execu-
tivo encaminhará para a 
Câmara Legislativa (CL-
DF), até junho, um novo 
projeto de lei que regula-
mente a figura do “lote-
amento fechado”.  Para 
o governo, a intenção é 
“manter como condomí-
nio fechado. Estou dando 
minha garantia de que 
vamos resolver. Já chegou 
a hora dessa discussão 
acabar e estou aqui para 
ajudar”, afirmou o gover-
nador durante a reunião 
no Palácio do Buriti. Ape-
sar do anúncio, o GDF não 
informou se a proposta 
está sendo discutida jun-
to ao Ministério Público 
(MPDFT). Nos últimos dez 
anos, o MP tornou incons-
titucional quatro projetos 
da mesma natureza.

O assunto será resol-
vido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
e Habitação (Seduh). O 
governador encarregou 
o secretário Mateus Oli-
veira de discutir com os 
moradores uma proposta 
que atenda à legislação 
e aos interesses de todos. 
“Há um compromisso des-
se governo de que, nesses 
180 dias, vamos trabalhar 

solver o assunto. De acor-
do com Mateus Oliveira, 
“o GDF fará a concessão 
de alvarás de construção 
definitivos para casas de 
até mil metros quadrados 
em até sete dias. Isso faci-
litará a construção da ca-
sa própria de modo mais 
ágil e livre da burocracia 
à população do DF”.

O prazo de emissão 
da Carta de Habite-se, de 
acordo com o secretário, 
também será mais céle-
re. A partir das definições 
elencadas pelo novo Có-
digo de Obras e Edifica-
ções (COE), explica, “a 
estimativa de prazo de 
Habite-se de imóveis resi-
denciais será de no máxi-
mo 45 dias após o pedido 
de emissão da Carta”.

em um novo marco legal 
que autorize o fechamento 
de loteamentos. No Brasil 
inteiro é assim. A prorro-
gação do decreto é para 
dar segurança para que os 
moradores não tenham o 
prazo até março expirado 
e tenham que retirar as 
guaritas, cancelas e mu-
ros”, ressaltou.

A proposta será a sex-
ta tentativa para o fecha-
mento legal dos condo-
mínios. A diferença com 
relação ao atual Decreto 
de Muros, em vigor, re-
fere-se à modalidade de 
acesso. No novo modelo, 
o condomínio que irá re-
gular o controle de acesso, 
diferente do acesso livre de 
visitantes, desde que de-
vidamente identificados, 
estabelecido pelo Decreto 
atual.

Entre 2007 e 2013, qua-
tro projetos de lei tenta-
ram regulamentar os mu-
ros, dois deles por parte da 
CLDF, em 2007 e 2011, re-
vogados por ADI por vício 
de iniciativa. Outras duas 
propostas, agora elabo-
radas pelo GDF em 2012 
e 2013, foram declaradas 
inconstitucionais pelo MP 
por não seguirem o rito de 
regulamentação correto, 
com audiências e consul-
tas públicas.

NOVA PROPOSTA DE 
FECHAMENTO DE CONDOMÍNIOS
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$

VALOR TOTAL DA
REGULARIZAÇÃO

m²

ÁREA MÉDIA
DO LOTE m²

NÚMERO
DE LOTES

$

VALOR TOTAL DA
REGULARIZAÇÃO

m²

ÁREA MÉDIA
DO LOTE m²

NÚMERO
DE LOTES

R$ 9.194.797,88

82 lotes

596 m²

386 lotes

Nove milhões, cento e noventa e quatro mil, 
setecentos e noventa e sete reais e 

oitenta e oito centavos

Quinhentos e noventa e seis
metros quadrados

918 m²
Novecentos e dezoito

metros quadrados

R$ 66.108.700,63
Sessenta e seis milhões, 

cento e oito  mil e setecentos reais 
e sessenta e três centavos

Entenda os valores apresentados na mediação

Vivendas da Serra Solar de Athenas
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EMPREENDEDORISMO

BRB ABRE LINHA DE FINANCIAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTES
A TAXA DE SERVIÇO ANUNCIADA PELO BANCO PARA ESSE TIPO DE FINANCIAMENTO SERÁ DE R$ 2 MIL REAIS, COM JUROS A PARTIR DE 0,86% AO MÊS

SEBRAE E GDF INAUGURAM SALA DO EMPREENDEDOR EM SOBRADINHO
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Moradores de todo o DF 
agora podem ter a opor-
tunidade de contratar um 
financiamento para regu-
larizar seus lotes. O Banco 
de Brasília anunciou no úl-
timo mês a nova linha de 

Ocorreu no dia 19 de 
março, na Administração 
Regional de Sobradinho, o 
Lançamento da Sala do Em-
preendedor. Além do admi-
nistrador regional Eufrásio 
de Oliveira, participaram 
da solenidade o Superinten-
dente do Sebrae, Valdir Oli-
veira, e o Subsecretário de 
Desenvolvimento do Distrito 
Federal, Marcio Farias.

O serviço já está disponí-
vel para os micro e pequenos 
empreendedores da região. 
A Sala conta com o apoio 
de um Agente de Desenvol-
vimento Territorial, especia-

crédito, que já se encontra 
disponível para contrata-
ção. Os interessados pode-
rão financiar até 90% do 
lote em um prazo máxi-
mo de 240 meses. Tarifas 
cartorárias e o Imposto de 

lizado em prestar serviços 
de atendimento para os in-
teressados da região. Entre 
os serviços oferecidos, a for-
malização de comerciantes 
informais e a realização de 
cursos de capacitação para 
gestão de micro e pequenas 
empresas se destacam.

O administrador Eufrá-
sio Oliveira afirmou esperar 
uma procura grande por 
parte dos empresários da 
região. “Esperamos que esta 
parceria com o Sebrae seja 
algo promissor para nos-
sa região. Hoje, o principal 
problema enfrentado pelos 

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

61 9 8158-0761 ou 9 8158-0333 contato@basilioconstrutora.com.br

www.basilioconstrutora.com.br 

Reformas* de 
até R$ 50mil

Projeto executivo**
sai por R$ 50,00/m²

Projeto executivo
sai por R$ 40,00/m²

Projeto executivo
sai por R$ 60,00/m²

Reformas acima 
de R$ 50mil

Contratação
apenas de 
mão de obra

*Reforma inclui mão de obra e materiais, não estando incluso o processo de Habite-se.
**O projeto executivo contém projetos arquitetônico, estrutural e de instalações. 

Participantes do Clube UP 
têm benefícios exclusivos 

na Basilio Construtora

PARCEIRO

Transmissão de Bens e Imó-
veis (ITBI) serão levados em 
consideração para calcular 
o valor total do lote a ser fi-
nanciado. Poderão ter aces-
so ao benefício os lotes que 
estiverem próximos da eta-
pa de registro em cartório.

Para ter acesso à nova 
modalidade de financia-
mento, o lote objeto do fi-
nanciamento deve estar 
com sua matrícula indivi-
dualizada e com escritu-
ra pronta para venda. De 
acordo com o BRB, “o mo-
rador poderá solicitar o fi-
nanciamento no momento 
em que ele for receber a Es-

empreendedores locais é a 
falta de informação. Com 
este novo serviço, eles terão 
ajuda de profissionais espe-
cializados que os auxiliarão 
a ter sucesso em seus negó-
cios”, explica.

Para o Superintendente 
do Sebrae, Valdir Oliveira, 
a Sala do Empreendedor fa-
cilitará a comunicação com 
os pequenos empresários. 
De acordo com Oliveira, 
“Muitas oportunidades ho-
je não são aproveitadas por 
esse tipo de empreendedor 
por falta de conhecimento. 
Nós iremos oferecer serviços 

critura do lote, pagar as ta-
xas cartoriais e o ITBI, que 
também poderão compor o 
financiamento”.

Júnia Bittencourt, presi-
dente da União dos Condo-
mínios do DF (Unica-DF), 
afirmou que a medida sur-
giu a partir da inciativa do 
governador Ibaneis Rocha 
(MDB). “O governador nos 
procurou oferecendo esse 
produto para nós, sabendo 
do grau de dificuldade que 
estávamos tendo em bus-
car financiamentos, pois 
os bancos tradicionais se 
recusavam a oferecer esse 
tipo de crédito”, afirmou 

Bittencourt.
O Diretor-presidente da 

Urbanizadora Paranoazi-
nho (UP), Ricardo Birmann, 
que atua com regularização 
de áreas particulares no DF, 
afirmou que esse tipo de 
financiamento sempre es-
barrou na falta de Habite-
-se dos imóveis. “Com a no-
va linha sem esse requisito, 
os moradores terão acesso a 
um crédito para o momen-
to da regularização, que 
até então dependia de um 
financiamento direto com 
o proprietário da área, se-
ja ela pública ou privada”, 
comenta.

de capacitação, orientação, 
consultoria, sendo boa parte 
de forma gratuita”, aponta.

Os interessados deverão 

comparecer à Administra-
ção Regional e procurar An-
dré Luis, Agente responsável 
pelo atendimento na região.
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CHAPADA IMPERIAL:
UMA AVENTURA NO CERRADO
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Um lugar que faz a sensa-
ção da vida urbana parecer 
mais distante. Com uma pai-
sagem tomada pela natureza 
e cachoeiras, a Chapada Impe-
rial oferece, para quem visita, 
uma experiência única. Logo na 
chegada, as araras explicam o 
porquê o lugar é tão especial. A 
recepcionista “Maria Gasolina”, 
uma arara de cores vivas e vi-
brantes que gosta de ficar em 
cima dos carros, encanta todos 
que chegam ao local.

Criada há mais de 30 anos, 
a Chapada Imperial é uma pro-
priedade privada, localizada 
a apenas 46 quilômetros de 
Sobradinho, de mais de qua-
tro mil hectares (4.000 Ha) 
que preservam a fauna e a flo-
ra nativa do Cerrado. O nome 
faz referência à família dona 
da região. Márcio Vivas Corte 
Imperial, um dos proprietários 
da área, conta que a ideia de 
criar a reserva se deu após ele 
assistir uma reportagem so-
bre o ecoturismo de Bonito, no 
Mato Grosso do Sul. “O meu pai 
já era dono dessas terras, mas 
não fazia nada além de criar 

Saindo de Sobradinho, o motorista deve seguir pela BR-020 até a entrada do balão do Grande Colorado, onde 
deve pegar o acesso para a via DF-001. Após aproximadamente 20 km, basta virar à direita na DF-220. A entrada 
da reserva fica à direita da via, onde uma placa informativa está localizada. 

O trajeto conta com alguns trechos de estrada de chão. No entanto, as boas condições da via permitem a 
realização do roteiro em veículos urbanos comuns, sem a necessidade de jipes ou caminhonetes.

animais de fazenda. Quando 
ouvi falar sobre o ecoturismo, 
sugeri a ideia aos meus irmãos, 
que toparam logo de cara”. 

Márcio conta que após ini-
ciarem o projeto, começou a 
se capacitar para conseguir 
tornar a região uma referên-
cia em turismo ecológico: “fiz 
uma dezena de cursos sobre 
o assunto. A medida que ia 
aprendendo, fui colocando os 
ensinamentos em prática aqui 
na reserva”.

Hoje, quem visita a Cha-
pada Imperial tem a oportuni-
dade de conhecer mais de 20 
cachoeiras em três opções de 
trilha. A mais curta, tem 1 km e 
a mais longa 4,5 km. O trajeto, 
de fácil acesso, pode ser rea-
lizado por crianças e pessoas 
mais idosas. Durante toda a 
trilha foram instalados corri-
mões e degraus nas subidas e 
descidas, tornando a aventura 
um ótimo exemplo de acessibi-
lidade.

Quem visita o lugar se 
encanta com tanta beleza. 
A servidora Pública Geórgia 
Amaro considerou a experi-

ência como sensacional. “O 
ambiente das cachoeiras é 
maravilhoso, tanto pela be-
leza quanto pela sensação 
de tomar banho nas águas 
transparentes”, afirma ela. 

Além dos turistas brasi-
leiros, a Reserva recebe visi-
tantes de outros países com 
frequência. A professora de 
Yoga Anne Laure destacou 
a tranquilidade que foi es-
tar mais perto da natureza. 
A francesa, que visita o Bra-
sil pela segunda vez, se diz 
“apaixonada pela natureza” e 
destaca a importância de vi-
sitar lugares como a Chapa-
da Imperial. “Vivemos cons-
tantemente sob o estresse 
da vida urbana. Conhecer e 
passar uns dias em locais 
como esse nos ajuda a aliviar 
o stress”, explica.

Além da experiência re-
laxante, Anne afirma que “é 
muito importante a preser-
vação desses lugares, prin-
cipalmente para proteger 
espécies da natureza que 
buscam esse local como re-
fúgio”.

TURISMO

Três opções de trajeto 
são oferecidas para os “tri-
lheiros”. A mais curta conta 
com um trajeto de um qui-
lômetro, mais indicada para 
crianças e pessoas idosas. A 
trilha conta com quatro ca-
choeiras e uma vista de um 
mirante para toda a reserva.

Na trilha média, o turista 
caminha cerca de três quilô-
metros e visita mais de dez 
cachoeiras com parada para 
piquenique. A mais longa, de 
4,5 km, inclui 25 cachoeiras. 
Uma delas é a cachoeira da 
Rainha, com mais de 20 me-
tros de altura.

Há 10 anos como guia na 
Reserva, Ana Paula Santos 
conta ter escolhido o melhor 
trabalho do mundo. Para ela, 
o contato com a natureza 
sempre foi uma das principais 
razões por amar o que faz. 
“Você acaba trabalhando e 
descansando ao mesmo tem-
po, e ,querendo ou não, ainda 
se diverte um pouco”, relata. 

Além da trilha, outras 
atividades aguardam o vi-
sitante na sede da Reserva. 
Para os adultos, atividades 
de arvorismo, escalada e 
descida por uma tirolesa de 
aproximadamente 60 metros 
de comprimento e 20m de 
altura. As crianças podem se 
divertir com passeios de pô-
nei, arvorismo infantil, além 

de atividades voltadas para 
educação ambiental.

Outro ponto que chama a 
atenção no lugar são as araras. 
Maria Gasolina e Teresa são al-
guns dos pássaros que vivem 
livres na sede da Chapada e são 
a alegria de quem visita o lugar. 
Após o almoço, elas “concedem” 
uma sessão de fotos para os tu-
ristas. O contato com humanos 

se deu por conta do cuidado 
que Márcio deu aos bichi-
nhos, resgatados do tráfico 
de animais silvestres.  “Recu-
peramos mais de 200 araras 
no nosso viveiro e as devolve-
mos para a natureza. Algumas 
delas, como a Teresa e a Maria 
Gasolina, acabaram ficando 
conosco”, afirma Márcio. Além 
da Teresa e Maria Gasolina, 
outras quatro araras fizeram 
da sede da reserva seu lar.

DESBRAVANDO O CERRADO

UM PARQUE DE DIVERSÕES ECOLÓGICO

ROTA DA
NATUREZA
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COMUNIDADE

Unir a comunidade atra-
vés da comunicação comu-
nitária e do ativismo local. 
Essa é a proposta do Projeto 
“14 vezes Fercal”, que come-
çou no mês de fevereiro. A 
iniciativa, desenvolvida por 
moradores da região, conta 
com a parceira da Universi-
dade de Brasília, de empre-
sas privadas parceiras e do 

MORADORES DE FERCAL APOSTAM NA 
COMUNICAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS LOCAIS         

15% desconto na revisão
alinhamento grátis+

*Consulte condições na concessionária
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Jornal Nosso Bairro.
“A Mobilização é a cha-

ve para unirmos as pessoas 
em torno dos interesses co-
muns”, afirma Priscila do 
Carmo, idealizadora do 
projeto. Na primeira ativi-
dade do Projeto, morado-
res da região fizeram uma 
caminhada pelas ruas do 
lugar conversando com 

moradores e comerciantes, 
tentando identificar quais 
são as deficiências e po-
tencialidades do ambiente 
na visão de quem vive no 
local. “O objetivo da ca-
minhada foi fazer um ma-
peamento inicial dos pro-
blemas que mais afetam a 
comunidade. Desde falta de 
acessibilidade e serviços pú-

blicos, até demandas mais 
difusas, como a necessida-
de de espaços culturais e a 
identificação de pontos de 
encontros locais”, informou 
Priscila.

Um dos pontos identifi-
cados foi o estacionamento 
do CED Fercal. O lugar que 
deveria ser o espaço para 
desenvolvimento de ativi-
dades culturais e educacio-
nais fica fechado aos fins 
de semana. Desta forma, o 
estacionamento do colégio 
torna-se o espaço ocupado 
pela garotada. Samuel, es-
tudante da unidade educa-
cional, relata a falta de op-
ções na cidade. Morador de 
Fercal há aproximadamen-
te dois meses, ele reclama 
da falta de opções de lazer. 
“Nos finais de semana, ge-
ralmente vou à igreja ou à 
casa de colegas. Além disso, 
não tem nada para fazer”.

O projeto realizou ativi-
dades no estacionamento 
da escola, como um ato sim-

bólico da falta de diálogo 
entre a diretoria e a popula-
ção. “Precisamos ocupar os 
espaços. O estacionamento 
da escola é simbólico. Com 
a falta de atividades de la-
zer na região, é aqui que os 
jovens vêm se divertir, com 
brincadeiras de rua”, conta 
Priscila. 

O projeto levará ações 
de comunicação comuni-
tária para as comunidades, 
para que, segundo Priscila, 
“possamos gerar um senti-
mento de união entre elas, 
algo que hoje não existe”. 
Uma série de oficinas serão 
aplicadas pelo Jornal Nos-
so Bairro, juntamente com 
o curso de comunicação da 
Universidade de Brasília. A 
ideia será criar um núcleo 
produtor de comunicação 
ativo, que gere conteúdo 
dentro da própria comuni-
dade e um canal próprio 
de informação”, afirma 
Márcio Caetano, diretor do 
jornal.


