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ENTRE OS ESPECIALISTAS MAIS BEM CONCEITUADOS EM SMART CITIES E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MUNDO, LORENZO MADRID EXPLICA A 
RELAÇÃO DAS CIDADES INTELIGENTES COM A QUALIDADE DE 
VIDA DAS PESSOAS.
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Editorial
Brasília foi eleita recentemente 

como a 4 ª cidade brasileira mais 
inteligente e conectada do país. O 
estudo foi realizado em setembro 
pela consultoria Urban System, que 
avaliou as 100 cidades que mais se 
aproximam do conceito de smart 
cities. 

Segundo o estudo, as cidades 
são avaliadas não só pelo uso de no-
vas tecnologias, mas também a par-
tir da perspectiva de governança, 
mobilidade urbana, meio ambiente, 
educação, saúde entre outras áre-
as que compõem os indicadores do 
ranking.  

A classificação é muito válida 
para entendermos que a capital do 
país está no caminho certo para se 
tornar uma referência em qualidade 
de vida para a sua população. Entre-
tanto, o estudo trata Brasília como 
uma ilha, ou seja, desconsidera suas 
regiões periféricas e faz um retrato 
do centro a partir das perspectivas 
de quem vive, trabalha, se conecta 
e usufrui de serviços públicos e pri-
vados disponíveis.

Aí é que está o problema! Para 
os brasilienses que vivem nas Re-
giões Administrativas, Brasília não 
se restringe às ruas largas do eixão, 
aos gramados das superquadras, à 
baixíssima densidade populacional 
do Plano Piloto ou à qualidade de 
seus serviços em saúde e educação. 
A referência desses brasilienses 
está ligada ao deslocamento diário 
de mais de 1 milhão de pessoas ao 
Plano Piloto, ao transporte coletivo 
ainda deficiente, à baixa qualidade 
dos serviços públicos e, principal-
mente, à desigualdade – índice esse 
que coloca o DF na segunda posição 
no país. 

Nesse sentido, Brasília não pode 
ser avaliada somente sob a ótica 
da cidade planejada, do "oásis" do 
funcionalismo público ou do centro 
do poder político nacional. Brasília 
também tem que ser vista a par-
tir da perspectiva do dia a dia dos 
mais de 2,5 milhões habitantes que 
vivem em Taguatinga, Sobradinho, 
Gama, Ceilândia, nos condomínios, 
entre outras regiões.

Portanto, não adianta ser uma 
smart city se a maioria da popula-
ção ainda permanece “desconec-
tada”. 

Expediente

TRINTOU! SOBRADINHO II CELEBRA 
TRÊS DÉCADAS DE EXISTÊNCIA

Com cerca de 85.574 habitantes, 
Sobradinho II comemorou 30 anos 
no mês de outubro. A região, a 
cerca de 30 quilômetros do Plano 
Piloto, foi fundada em 1989 pelo 
falecido ex-governador Joaquim 
Roriz. O Adensamento da região 
é consequência do aumento 
populacional de Sobradinho. Hoje 
a localidade tem independência 
administrativa e conta com oito 
escolas públicas, seis Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), além 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

Denominada inicialmente 
como Núcleo Habitacional 
Sobradinho II, a cidade surgiu 
no início da década de 1990 e 
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integrava a Região Administrativa 
de Sobradinho. O objetivo era de 
transferir famílias que residiam 
em condições irregulares e 
precárias. Em 27 de janeiro de 
2004, a Lei nº 3.314 permitiu 
o desmembramento da Região 
Administrativa V – Sobradinho, 
criando a Região Administrativa 
XXVI Sobradinho II.

Segundo a administração local, 
Sobradinho não possuía um 
projeto de expansão urbana, o que 
gerou um grande problema com o 
crescimento das famílias locais e 
a chegada de novos moradores. 
Então, vários lotes começaram a 
abrigar mais de uma família. Em 
1990, foi criado o Programa de 

Assentamento de População de 
Baixa Renda. Foi quando a região 
administrativa experimentou 
uma explosão populacional.

A primeira missa comemorativa 
do aniversário da cidade foi 
celebrada em 11 de outubro de 
1991, pelo padre Jonas Vettoracci. 
Desde então essa é a data 
escolhida para comemorar o 
aniversário.

Em comemoração à data 
simbólica, no dia 11, estudantes 
de escolas da região participaram 
de desfile cívico em frente à 
biblioteca pública (próximo à 
Administração Regional). Depois 
disso ocorreu o tradicional canto 
de parabéns e o corte de bolo.

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
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O que são as Smart 
Cities?

O conceito de Smart 
City é muito fluído, mas 
o fundamental que de-
vemos saber é que uma 
Smart City é aquela ci-
dade onde a tecnologia 
ajuda o cidadão a viver 
melhor. E quando me re-
firo à tecnologia, eu não 
estou falando apenas de 
eletrônicos que a gente 
liga na tomada, mas sim 
de uma série de técnicas 
e processos inovadores 
que são aplicados à cida-
de, buscando trazer uma 
melhor qualidade de vida 
para o cidadão. Então eu 
vejo muito nessa linha, 
de você criar situações no 
espaço urbano, seja ele 
concebido do zero ou já 
existente, no qual se usa 
métodos de governança e 
métodos tecnológicos pa-
ra melhorar a qualidade 
de vida da comunidade.

 
A Construção de uma  

Smart City é um proces-
so ou um projeto?

Ele é um processo mis-
turado a um projeto. Você 
não chegará a um fim se 
não houver um projeto 
a ser executado, com os 
seus objetivos específicos 
a serem atingidos. Ele é 
um processo contínuo de 
aprendizado em que o er-

ENTRE OS ESPECIALISTAS MAIS BEM CONCEITUADOS EM SMART CITIES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO 
MUNDO, LORENZO MADRID EXPLICA A RELAÇÃO DAS CIDADES INTELIGENTES COM A QUALIDADE DE VIDA. 
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ro tem que ser admissível, 
só que com algum tipo de 
mecanismo que possibi-
lite sua identificação. É 
importante falhar cedo 
para aprender com o erro 
e se corrigir, mas é me-
lhor identificá-lo logo no 
começo para não o dei-
xar crescer. No Brasil, as 
favelas representam um 
exemplo dessa situação, 
um dos grandes proble-
mas que temos quando 
se fala de adensamento 
urbano, justamente por-
que é permitida a cria-
ção de uma situação on-
de um problema urbano 
se tornou insolúvel.

Quais são os eixos 
que classificam uma 
Smart City?

Inovação é impor-
tante, mas o fundamen-
tal é você ter em mente 
o objetivo do que pode 
ser feito para melhorar 
a qualidade de vida da 
população. Tecnologia é 
uma das dimensões. A go-
vernança, não só da im-
plantação de um projeto, 
mas da própria gestão 
da cidade, é um outro ei-
xo importante. No nosso 
modelo conceitual, tudo 
começa com o pensamen-
to estratégico, e a partir 
dele é que são estrutu-
radas as táticas. Nessas 
táticas existem dois as-

pectos fundamentais que 
são as políticas públicas 
da cidade e os modelos de 
governança a serem apli-
cados. Muita gente fala 
que a Smart City nada 
mais é do que a evolução 
da vontade do governo 
em prover serviços. Com 
a evolução de soluções 

dentro do governo, com o 
modelo de governo eletrô-
nico (E-Gov), começou-se 
a perceber que existiam 
características similares 
entre o E-Gov a Smart 
City, a qual acredito ser 
algo que está um pouco 
mais adiante com rela-
ção ao conceito do go-
verno eletrônico, mas os 
processos de aprendizado 
semelhantes, paralelos. O 
meu livro sobre os erros e 

aprendizados do governo 
eletrônico faz, a todo mo-
mento, uma comparação 
entre esses processos, e is-
so é útil para a identifica-
ção de possíveis erros em 
cada um deles.

A tecnologia é um as-
pecto indispensável pa-

ra uma Smart City?

Não existe uma re-
gra. Você pode ter uma 
Smart City até sem tec-
nologia. O que é vital é 
você ter água limpa, ar 
respirável, uma vegeta-
ção adequada na cida-
de. Muitas vezes as ne-
cessidades não depen-
dem somente de tecno-
logia em si. Para termos 
uma cidade inteligen-
te, precisamos educar 
o cidadão de maneira 
inteligente. O cidadão 
inteligente vai eleger o 
prefeito inteligente, que 
vai fazer um governo 

inteligente, que por sua 
vez vai gerar uma cidade 
inteligente. De tal forma, 
cria-se um ciclo virtuoso 
desse processo. A direção 
desse ciclo também pode 
ser a inversa, gerando um 
círculo vicioso, o que é 
ruim para todos.

Qual a relação de 
uma Smart City com a 
questão do desenvolvi-
mento sustentável? 

A sustentabilidade é 
parte do processo de uma 
Smart City, tanto é que 
hoje na Europa usa-se 
muito o termo “Smart and 
Sustainable City”, ou seja, 
inteligente e sustentável. 
Na realidade brasileira e 
dos países da América La-
tina esse passo de susten-
tabilidade ainda está um 
pouco distante. Na Euro-
pa já existem cidades que 
pretendem acabar com o 
transporte de combustão 
nos próximos 20 anos, al-
go ainda fora da nossa re-
alidade futura.

Quais são os entes 
que formam uma Smart 
City e qual as responsa-
bilidades de cada um?

A gente define, do pon-
to de vista conceitual, em 
quatro grandes atores. 
São eles: Cidadãos, Gover-
nos, Empresas e Universi-
dades. São as bases fun-
damentais que precisam 
trabalhar em conjunto 
dentro de um modelo de 
governança para pode-
rem gerar as diretrizes, 
perspectivas, objetivos 
e métricas que se busca 
atingir nesse processo. 
Usando uma metáfora, 
seria como uma canoa 
com quatro remadores. 
Se não houver uma sin-
cronia entre eles, a canoa 
tende a virar.

LORENZO MADRID, CONSULTOR 
INTERNACIONAL EM SMART CITIES

       PARA 
TERMOS 
UMA CIDADE 
INTELIGENTE, 
PRECISAMOS 
EDUCAR O 
CIDADÃO DE 
MANEIRA 
INTELIGENTE.

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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POR ÁGUA ABAIXO

A  população do Distri-
to Federal cresce duas 
vezes mais do que as 

outras unidades federativas 
do Brasil, recebendo cerca 
de 50 mil novos moradores 
a cada ano, segundo o IB-
GE. Em paralelo, durante 
cinco meses do ano, Brasília 
sofre com a falta de chuvas 
e reúne a maior parte dos 
seus recursos hídricos em 
dois grandes reservatórios, 
sendo que somente o Des-
coberto concentra 65% de 
toda a água e 34% do que 
é captado se perde no per-
curso de distribuição até as 
residências.

De acordo com o Institu-
to Trata Brasil, a cada 100 
litros da água que são cap-
tados nos rios e córregos, 
cerca de 34 são perdidos ou 
não medidos pela Caesb. 
Isso ocorre em função de 
furtos nas redes de água, 
ligações clandestinas, erros 
na medição ou vazamentos 
na rede de distribuição e em 
reservatórios.

Até o ano de 2018, das 
7.404 outorgas concedidas 
pela Adasa, cerca de 2.092 
já estavam vencidas. Isso 
significa que pelo menos 
30% dos pontos de captação 
de água no DF eram irregu-
lares até 2018, aumentando 
ainda mais o percentual de 
perda dos reservatórios. 

Segundo a Agência 
Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamen-
to do Distrito Fede-
ral (Adasa), não 
há risco algum de 
as reservas hídri-
cas da capital se 
esgotarem. Du-
rante 2019, os 
reservatórios 
operaram em 
100% de sua 
capacidade, e 
especialistas 
orientam que, 
considerando o 
padrão das chu-
vas dos dois últi-
mos anos, não deve 
ocorrer crise hídrica.

Diante desses dados, por 
quê então o brasiliense ain-
da enfrenta racionamen-

tos e falta de 
abastecimento 
de água em 
algumas re-

giões? A 
resposta é 

simples: 
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Os racionamentos en-
frentados na região norte 
do Distrito Federal ocorrem 
em função da baixa va-
zão dos córregos captados 
no período final da seca. É 
que a região é abastecida 
apenas pelo sistema Pipi-
ripau e por pequenas cap-
tações, como as do córre-
go Paranoazinho e Mestre 
D’Armas, além de poços 
tubulares profundos utili-
zados principalmente nos 
condomínios. 

A região não recebe o 
abastecimento do sistema 
integrado da Caesb, que in-
clui as captações do Desco-

berto e Santa Maria/Torto. 
De acordo com o órgão, es-
tão previstos investimentos 
que devem promover a in-
tegração de todo o sistema 
hídrico do DF, minimizando 
ou até mesmo eliminando 
de vez os racionamentos.

Porém, para as regiões 
que dependem de abasteci-
mento via poços artesianos, 
é necessário não só a outor-
ga para a perfuração, como 
também o atendimento das 
condicionantes para sua 
instalação e uso, que são 
determinadas pela Lei Fe-
deral nº 9.433/1997.

A Lei prevê até mesmo 

FALTA DE INFRAESTRUTURA, OCUPAÇÕES IRREGULARES, DESPERDÍCIO, FURTO DE ÁGUA... ENTENDA OS VERDADEIROS MOTIVOS QUE 
CAUSAM AS CRISES HÍDRICAS QUE, ANUALMENTE, AFETAM A VIDA DOS MORADORES DA SAÍDA NORTE E TODO O DF.

E A SAÍDA NORTE?

65%65% reservatório do Descobertoreservatório do Descoberto
da água do DF vem doda água do DF vem do

34%34%

FURTOS OU VAZAMENTOSFURTOS OU VAZAMENTOS

da perda no percurso de
distribuição é causada por
da perda no percurso de
distribuição é causada por

30%30%
das outorgas de poços artesianosdas outorgas de poços artesianos

estavam vencidas até 2018estavam vencidas até 2018

Mais de 20 anos sem 
investimentos na ampliação dos 

sistemas de distribuição
de água.

Mais de 20 anos sem 
investimentos na ampliação dos 

sistemas de distribuição
de água.

100%100%

Em 2019, 
os reservatórios
do DF operaram 

Em 2019, 
os reservatórios
do DF operaram 

de sua capacidadede sua capacidade

41 poços artesianos com
outorga na Saída Norte.

12 novos poços serão abertos para 
suprir a demanda da Cidade Urbitá.

Estes poços são responsáveis pelo abastecimento 
de quase todos os condomínios da região.

As demais áreas da Saída Norte são abastecidas pelo sistema 
Pipiripau e por pequenas captações como as do 

córrego Paranoazinho e  do Ribeirão Mestre D’Armas.
*Não foram considerados os poços sem outorga.

*

Não há falta de água, mas 
sim falta de investimentos. 
É o que evidencia o levan-
tamento promovido pelo 
Conselho de Planejamento 
do Distrito Federal (Code-
plan), em 2018, ou seja, o 
consumo aumentou, mas 
não foram realizadas obras 
de infraestrutura na rede 
para atender às demandas 
da população. 

O diagnóstico apontado 
pelo estudo indica o cresci-
mento acelerado da popu-
lação e a ocupação territo-
rial desordenada e irregular 
como os principais fatores 
que colaboraram para a 
sobrecarga dos sistemas 
de abastecimento de água 
existentes. De 2015 a 2018, 
o DF sofreu uma das maio-
res crises hídricas de sua 
história. 

O professor do Instituto 
de Geociências da Universi-
dade de Brasília (UnB), Eloi 
Campos, explica que para 
evitar essas crises hídricas 
serão necessárias diversas 

ações e investimentos de 
curto e longo prazos. “Pre-
cisamos fazer, por exemplo, 
a interligação de todos os 
sistemas de abastecimento, 
promover o desenvolvimen-
to de novos mananciais, 
investimento em sistemas 
de recarga artificial dos 
aquíferos, para compensar 
as grandes áreas imper-
meabilizadas, individuali-
zar hidrômetros em prédios 
residenciais, além de outras 
ações de educação e cons-
cientização dos usuários”, 
destacou o professor.

Para Cleunice Batista, 
moradora do Taquari, que 
sofreu com os racionamen-
tos de água na sua região 
em 2017 e 2018, o governo 
precisa estar atento às obras 
necessárias. “Foi preciso que 
chegássemos ao ponto de 
enfrentar a falta de água 
para que fizessem algo. Fora 
que as pessoas não mudam 
os hábitos e não fazem o 
uso consciente”, reclama a 
moradora.

uma cobrança pela capta-
ção de água nesses poços. 
Para o professor Eloi Cam-
pos, a cobrança tem que 
acontecer pois é essencial 
para conscientizar e preve-
nir o uso indevido da água. 
“A cobrança, pode ser um 
importante elemento na 
gestão, pois requer a medi-
ção dos volumes bombea-
dos, o que pode ser cotejado 
com as vazões outorgadas. 
Também, é um elemento 
que amplia a consciência 
do consumidor, pois a co-
brança pode ser escalonada 
- quanto maior o consumo, 
maior o preço”, frisou. 
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NOVOS EMPREENDIMENTOS PRECISARÃO DE MAIS ÁGUA

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Em paralelo à deman-
da por abastecimento de 
água já existente na Saída 
Norte do DF, novos empre-
endimentos imobiliários 
estão sendo desenvolvidos 
e devem abrigar um novo 
contingente populacional. 

Um deles é o Sítio Vila 
Célia, que será construído 
ao lado do condomínio Vi-
vendas Serranas, com en-
trada pela BR-020, e deve 
abrigar cerca de três mil 
pessoas. De acordo com 

Com o intuito de ser re-
ferência na gestão da água, 
o Governo enumerou ações 
que serão postas em prática. 
O plano prevê a proteção 
das nascentes e bacias hidro-
gráficas, monitoramento do 
consumo de água na zona 
urbana e rural, investimen-

responsáveis pelo projeto, 
os recursos hídricos utili-
zados pelos futuros mora-
dores virão do excedente 
captado em uma nova 
estação de tratamento de 
água que será construída 
em Planaltina, financiada 
pela própria empreiteira, 
a Direcional Engenharia. 

O outro projeto é a ci-
dade Urbitá, de responsa-
bilidade da Urbanizadora 
Paranoazinho. O  empre-
endimento deve abrigar, 

tos maciços em instrumen-
tos de gestão de recursos hí-
dricos e a continuidade das 
obras de interligação dos 
sistemas Torto-Santa Maria 
e Sobradinho-Planaltina.  

No Taquari, serão im-
plantadas subadutoras, 
elevatórias e adutoras Boos-

nos próximos cinco anos, 
cerca de 11 mil pessoas e 
outras 100 mil pessoas ao 
longo de 30 anos. Segun-
do a empresa, a outorga 
emitida pela Adasa pre-
vê a instalação de 13 po-
ços artesianos que devem 
abastecer os primeiros 
moradores. Contudo, de 
acordo com a equipe técni-
ca da Urbanizadora, serão 
utilizados apenas 7,2% da 
capacidade da reserva hí-
drica de onde virá a água. 

ter, o que deve aumentar a 
transferência de água entre 
esses sistemas de 40 para 
cerca de 115 L/s.

Por fim, a Caesb deve re-
alizar uma série de obras de 
setorização do sistema de 
distribuição de água trata-
da, o que, segundo a com-

panhia, deve diminuir em 
10% a perda de água por 
vazamentos na rede.

Para o engenheiro e es-
pecialista em projetos hídri-
cos Davi Navarro, o DF tem 
boas perspectivas de elimi-
nar de vez o fantasma do 
racionamento. “O sistema 

hídrico do Distrito Federal 
está em constante melho-
ria em decorrência dos re-
forços que vão ampliar o 
potencial de abastecimento 
de água. Esse trabalho está 
sendo feito para não ter-
mos mais riscos de crise”, 
explicou.

Quadra 14, Área Especial, Lotes 24 a 27. Sobradinho/DF
(61) 3387.8840

sobradinho@lasalle.edu.br /ColegioLaSalleSobradinho

lasalle.edu.br/matriculas/sobradinho

O Colégio La Salle Sobradinho está com matrículas 
abertas para o ano letivo de 2020. Entre em contato 
com nossa Central de Matrículas e agende sua visita. Programa BilíngueTurno Complementar

Educação Infantil

Ensino Médio

Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II

É o que explica a bióloga 
Mirella Glajchman. 

“O sistema de abasteci-
mento por meio de poços 
é provisório, até a chega-
da da rede da Caesb. Todo 
esse volume de água, não 
afeta o atual abastecimen-
to de Sobradinho e nem 
interfere nos regimes dos 
rios e córregos da região. O 
sistema de abastecimento 
de água da Urbitá é total-
mente independente”.

Preocupação para uns, 

Já para o morador do 
condomínio Solar de Athe-
nas, no Grande Colorado, 
Carlos Caetano, a gestão 
do uso dos poços é essencial 
para evitar a falta de água. 

perspectiva de desenvol-
vimento de outros. Para 
a moradora Cleunice do 
Taquari, os novos empre-
endimentos trazem muito 
mais benefícios do que pre-
juízos à população. “Junto 
com eles vem o progresso. 
Ninguém vai desenvolver 
um empreendimento sem 
água. Agora eles têm um 
motivo pra ter uma bacia 
própria na região, e acre-
dito que vão prestar aten-
ção nisso”, comentou.

“Pelo que vejo no meu con-
domínio, acredito que é 
preciso realizar uma ges-
tão melhor dos poços e da 
manutenção das bombas. 
Aqui temos racionamento 

praticamente todos os dias, 
e a água só volta a noite”, 
contou. 

A captação de água su-
perficial e subterrânea de-
ve passar pela análise dos 

técnicos da Adasa, obser-
vando a disponibilidade 
hídrica e a demanda pre-
tendida. Esse controle bus-
ca garantir os usos múlti-
plos nas bacias hidrográfi-

cas e nos aquíferos do DF. A 
perfuração de poços sem a 
autorização constitui infra-
ção com penalidades que 
podem variar de R$ 400,00 
a R$ 10.000,00.



6 NOSSOBAIRRO EDIÇÃO Nº 45  |   OUTUBRO   |    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

BARRIGA CHEIA E SORRISO NO ROSTO POR APENAS R$ 1

ABERTO EDITAL DE CONCESSÃO 
DE USO DA TORRE DE TV DIGITAL ICMBIO ALERTA PARA TROMBAS 

D’AGUA NA CHAPADA DOS VEADEIROS
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Uma refeição saudável 
e bem servida por apenas 
R$ 1 real. Esse é o valor que 
os moradores de Sobradi-
nho II pagam para poder 
almoçar  no Restaurante 
Comunitário Instalado na 
Região Administrativa. Um 
ambiente arejado, limpo e 
organizado, capaz de rece-
ber até 500 pessoas de uma 
só vez. A unidade funciona 
de segunda a sábado e ser-
ve cerca de 1400 refeições 

O governo do Distrito 
Federal publicou, durante o 
mês de outubro, o aviso de 
licitação para transferência 
da Torre de TV Digital, em 
Sobradinho, à iniciativa pri-
vada. Os interessados têm 
até 14 de novembro para se 
candidatar. Apenas pessoas 
jurídicas podem participar 
do processo.

O edital prevê a assina-
tura de um contrato de con-
cessão válido por 15 anos, 
podendo ser renovado pelo 
mesmo período de tempo. 
As empresas interessadas 
em participar do processo 

por dia. O Jornal Nosso 
Bairro foi ao Restaurante 
Comunitário provar da co-
mida servida e verificar de 
perto a qualidade do servi-
ço prestado à comunidade.

Para ter acesso ao local, 
a primeira coisa que se de-
ve fazer é comprar uma fi-
cha no caixa. Pelo valor de 
R$ 1, é possível ter acesso 
ao prato de comida do es-
tabelecimento. Existe tam-
bém a opção de marmita, 

de licitação tem até o pró-
ximo dia 14 de novembro 
para pagar a caução, um 
total de R$ 113 mil reais. O 
pagamento, que deve ser re-
alizado em uma agência do 
Banco Regional de Brasília 
(BRB), poderá ser efetuado 
através de deposito identi-
ficado ou via Transferência 
Eletrônica Disponível (TED).

As propostas de conces-
são de uso serão recebidas 
no dia 18/11, entre 09h e 
10h, no auditório da Com-
panhia Imobiliária de Bra-
sília – Terracap. A avalia-
ção dos projetos ficará sob 

caso a pessoa prefira levar 
a comida para casa. Não 
existe um limite de fichas 
por pessoa, logo a pessoa 
pode comprar marmitas 
para outras pessoas além 
dela.

Visitamos o Restauran-
te por volta das 13h. Na 
fila, aproximadamente 40 
pessoas aguardavam para 
entrar no lugar. Assim que 
chegamos ao balcão, entre-
gamos a ficha de entrada e 
logo em seguida recebemos 
um prato, com bandeja e 
talheres.

As opções de alimenta-
ção mudam todos os dias. 
Na data da visita, além 
do tradicional arroz e fei-
jão, também havia duas 
opções de carne (frango 
e porco), duas opções de 
salada (repolho e pepino 
com beterraba), além do 
suco natural e  uma fruta 
de sobremesa.

A refeição é bem ser-

a responsabilidade da Co-
missão Permanente de Lici-
tação de Venda de Imóveis 
– COPLI.

Ao todo, oito imóveis es-
tão incluídos no processo li-
citatório. As unidades com-
põem o Complexo Turísti-
co da Torre de TV Digital, 
conhecido também como 
Complexo Mirante Flor do 
Cerrado.

O valor total do investi-
mento é de R$ 13,6 milhões. 
A quantia corresponde à 
estimativa de gastos para 
a gestão e manutenção do 
espaço, que incluem limpe-
za, segurança e serviços de 
manutenção

Atualmente, as receitas 
do monumento são de cerca 
de R$ 1,1 milhão, segundo 
Terracap. Já a cessão do es-
paço renderá aos cofres pú-
blicos, pelo menos, R$ 1,3 
milhão por ano.

De acordo com o GDF, 
a concessão da Torre de TV 
Digital à iniciativa privada 
não vai interferir na visita-
ção pública ao espaço. Com 
a nova administração, o 
acesso ao mirante deve es-
tar disponível entre dois e 
seis dias por semana.

Com a chegada do fim 
do ano, os órgãos ambien-
tais e de segurança come-
çam a alertar os turistas 
que visitam as cachoeiras 
da região do centro-oeste 
sobre o risco iminente de 
trombas d’água. 

O biólogo Fernando 
Tatagiba, chefe do Parque 
Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, ressalta a 
necessidade do cuidado 
redobrado para quem vi-
sita a região nesse perío-
do. Tatagiba recomenda 
que, ao entrar no rio, o 
banhista localize pedras 
que lhe permitam mar-
car mentalmente o nível 
das águas. "Se perceber 
que a pedrinha ou o ní-
vel de referência sumiu, 
acompanhado de uma 
possível turbidez da água, 
é sinal de que uma trom-
ba d’água se aproxima", 
comenta.

A presença de folhas e 
galhos flutuantes no rio é 
outro indício de que uma 
tromba d'água possa estar 
a caminho. Porém, como 
seus indícios são sutis e há 
pouco tempo para reagir, 

TURISMO

o turista deve se manter 
sempre atento durante a 
visita nesses locais

No Parque Nacional 
da Chapada dos Veadei-
ros, segundo Tatagiba, 
todos os turistas têm de 
assinar um termo de co-
nhecimento dos riscos 
- que incluem, além das 
trombas d'água, animais 
peçonhentos e pedras es-
corregadias, entre outros 
pontos. Os cuidados ado-
tados impediram que o 
parque registrasse qual-
quer morte por tromba 
d'água desde 1996 - em-
bora o fenômeno seja fre-
quente nos rios locais. 

vida pelos funcionários, 
atendendo até as pessoas 
de maior apetite. O local, 
cercado por janelas cober-
tas com tela mosquiteira, 
oferece um clima arejado 
até em dias mais quentes, 
como foi o nosso caso. Sen-
tamos em uma das cum-
pridas mesas do lugar, bem 
limpas e sem sinais apa-
rentes de tempo. 

A refeição é de boa qua-
lidade. Os temperos são su-
aves e a quantidade de sal 
é adequada. O valor pago é 
simbólico, já que a unidade 
é mantida prioritariamente 
com recursos do Governo 
de Brasília. Mas para as fa-
mílias carentes da região, 
a opção de um restaurante 
barato e de boa qualidade é 
de suma importância para 
economizar um pouco com 
os gastos de alimentação.

O instalador de fibra óti-
ca Marcelo Rodrigues conta 
que sempre costuma comer 

nas unidades de todo o Dis-
trito Federal. Morador de 
Ceilândia, Rodrigues afir-
ma que o serviço e a qua-
lidade da comida são espe-
ciais. "Eu trabalho em vá-
rias partes do DF, e sempre 
que tenho a oportunidade 
de almoçar em um desses 
restaurantes, não penso du-
as vezes”.

Deivid Novaes é mora-
dor de Sobradinho II e con-
ta que almoça na unidade 
da região todos os dias. Na 
visão do morador, "o res-
taurante possibilita que 
as pessoas tenham uma 
refeição de qualidade sem 
precisar gastar muito com 
isso."

Ao todo, 14 restaurantes 
estão em funcionamento 
no DF. Todas as unidades 
servem somente almoço, 
com exceção do restaurante 
do Sol Nascente que tam-
bém possui a opção de Café 
da Manhã, por R$ 0,50.

COMUNIDADE
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JÚNIA BITTENCOURT TOMA POSSE DA NOVA GESTÃO DA UNICA-DF
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A nova diretoria da 
União dos Condomínios 
Horizontais e Associações 
de Moradores do Distrito 
Federal (UNICA-DF) tomou 
posse no dia 25 de outubro, 
em uma solenidade reali-
zada na nova sede da asso-
ciação, localizada no SIA, 
próxima à Feira dos Impor-
tados. Na ocasião, a pre-
sidente Júnia Bittencourt, 
que assumiu agora seu 
quarto mandato, recebeu 
amigos e representantes de 
associações de moradores 
de todo o DF para celebrar 
a transição. 

A UNICA-DF foi fundada 
em novembro de 2004 por 

13 organizações de mora-
dores do Distrito Federal, 
com o intuito de represen-
tar todos os condomínios 
horizontais e parcelamen-
tos informais da capital. 
Segundo a presidenta Júnia 
Bittencourt, de lá para cá, 
muitas coisas mudaram. 
“Nós aprendemos muito 
nesses 15 anos sobre como 
fazer regularização. Em um 
primeiro momento, traba-
lhávamos com paixão e tí-
nhamos um discurso meio 
abstrato. Hoje, nosso dis-
curso é 'pé no chão', de rea-
lidade”, compartilhou. 

Sobre os desafios futu-
ros, a presidente destaca o 

relacionamento entre a or-
ganização e os moradores 
dos condomínios na qual 
representa. “O nosso gran-
de desafio futuro é o con-
vencimento, é dizer para o 
morador que, apesar de ele 
gastar, o melhor caminho é 
a regularização. Ele vai ter 
segurança jurídica de um 
imóvel escriturado e regis-
trado em seu nome, vai po-
der dormir com a certeza de 
que realmente aquele imó-
vel é dele”, enfatizou Júnia.

A organização, que 
sempre atuou em prol da 
regularização fundiária 
em todas as regiões do Dis-
trito Federal, recebeu elo-

gios dos convidados pre-
sentes no coquetel de posse 
da nova diretoria. Para a 
Deputada Distrital e Vice-
-presidente da Comissão de 
Assuntos Fundiários da Câ-
mara Legislativa do Distri-
to Federal (CLDF), Thelma 
Rufino, o trabalho desem-
penhado pela UNICA foi 
essencial para os avanços 
da regularização no DF. 

“A Júnia é única. Co-
nheço o trabalha dela há 
muito tempo, não é de ago-
ra. Passam governos e ela 
tá aí trabalhando em prol 
da comunidade e do povo, 
a UNICA é uma entida-
de sem igual. A Júnia fala 
com paixão, trabalha com 
o coração, com a alma, pa-
ra que cada um tenha a 
sua moradia garantida”, 
elogiou a deputada.   

Para a presidente do 
Conselho do Condomínio 
Império dos Nobres, em So-
bradinho, Terezinha Lima, 
o trabalho desempenhado 
pela gestora da UNICA-
-DF foi fundamental para 
os avanços no processo de 
regularização fundiária do 

DF. “A Júnia é quase sinô-
nimo de regularização por 
todo o trabalho e esforço 
que ela teve e continua 
tendo. No caso do Império, 
já resolvemos metade do 
problema.Eu, por exemplo, 
já estou na fase do Habite-
-se, que é a regularização 
da edificação”, comentou. 

Para o ex-presidente do 
Fórum de Regularização 
Fundiária e ex-assessor da 
Terracap, advogado Regi-
naldo Vaz de Almeida, a 
atuação da organização foi 
fundamental. “A UNICA é 
precursora de toda essa po-
lítica de regularização fun-
diária que hoje é muito efe-
tiva no Distrito Federal. Ela 
conseguiu unificar os re-
presentantes, as lideranças 
de bairros, associações, foi 
uma das instituições que 
mais foi efetiva e atuante. 
A Júnia é uma líder, ela 
cativa, tem conhecimento 
e respeito, essenciais para 
o diálogo com o Estado”, 
destacou. 

O mandato da nova di-
retoria da UNICA-DF tem 
vigência até 2023. 
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Chegou o Portal de 
Serviços do Detran. 

Quem acessa resolve 
tudo rapidinho.

Acesse o portal no 
QR Code abaixo

detran.df.gov.br

Com o Portal de Serviços do Detran, 
quem tem um veículo ou habilitação no 
DF acessa de qualquer lugar serviços 
que são uma mão na roda para você só 
se preocupar em dirigir tranquilo.

Acesse pelo celular, tablet ou 
computador mais de 11 serviços:
• Solicitação do licenciamento anual – CRLV.

• Alteração de endereço.

• Autorização de estacionamento para idoso.

• Emissão de autorização de circulação e muito mais.

É o Detran mais 
perto de você.


