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Editorial
Desde a década de 70, o número 

de habitantes nas cidades brasilei-
ras superou o número de pessoas 
que vivem nas áreas rurais. Segun-
do o IBGE (2015), 84,7% da popu-
lação vive em cidades, enquanto 
apenas 15,28% vive no campo. 

Brasília, por outro lado, já nas-
ceu urbana. Nos planos de Lúcio 
Costa, a cidade foi projetada para 
abrigar 500 mil habitantes. Ape-
nas quando se aproximasse desse 
limite, é que seriam criadas as ci-
dades satélites.

Atualmente, apenas 300 mil 
habitantes vivem por lá. Porém, do 
ponto de vista urbano, transfor-
mou-se em grande polo utilizado 
por mais 1,3 milhão de pessoas, 
diariamente. Fato que demonstra 
a necessidade de desenvolver as 
regiões que a circundam. 

Do lado sul do DF, novas cida-
des, BRT, Metrô, industrialização 
e renda per capita de R$ 3.256,00. 
Na Saída Norte, muita perspectiva 
de obras viárias, projetos urbanos 
e a chegada de novos empreendi-
mentos que trazem perspectiva 
de valorização imobiliária e cres-
cimento da renda per capita, que 
hoje possui a média de R$ 1.627,00. 

Muito se prometeu para a re-
gião norte do DF. Pouco se concre-
tizou. A Disney e o complexo aquá-
tico servem de exemplos. Apesar 
de apenas rumores, demonstraram 
o potencial subutilizado da região. 

Havan, Super Adega, Urbitá e 
Vila Célia são alguns dos empre-
endimentos que de fato já foram 
anunciados e estão em processo 
de aprovação e/ou desenvolvi-
mento na região. Apesar de pro-
pósitos diversos, eles sinalizam os 
novos tempos para a Saída Norte, 
de aquecimento da economia local 
e aumento da produtividade. 

Esses novos acontecimentos 
nos fazem relembrar o início de 
Brasília e de suas “cidades saté-
lites”. Um tempo de oportunida-
des, onde quem acreditou colheu 
muitos frutos. Agora, a rota de 
crescimento e oportunidades no 
DF virou para o Norte, o "Trem da 
Prosperidade" começa a se movi-
mentar

Expediente

PROGRAMA GDF PRESENTE FAZ A 
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE 
ESPORTES EM SOBRADINHO

A parceria entre o Programa 
GDF Presente e a comunidade be-
neficiada tem rendido bons frutos 
ao Distrito Federal. Juntos, execu-
taram, no último mês de julho, o 
reparo de todo o Ginásio de Espor-
tes de Sobradinho, que há mais de 
quatro anos não era revitalizado. 
O trabalho contou também com 
o apoio da Fundação de Ampa-
ro ao Trabalhador Preso (Funap), 
que oferece mão de obra de baixo 
custo, gerando economia aos co-
fres públicos.

O Ginásio de Esportes de Sobra-
dinho é um dos locais de melhor 
estrutura para receber eventos 
desportivos no Distrito Federal. 
Mas, ao longo dos seus 31 anos 
de serviços prestados à popula-
ção, a degradação é evidente. 
Por isso, observam dirigentes do 
DF, faz-se urgente e importante 
cuidar e modernizar o local para 
receber eventos de grande porte, 
oferecendo estrutura aos atletas 
que utilizam  o espaço, e, conse-
quentemente, girando a econo-
mia de Sobradinho e do Distrito 
Federal.

“Gostaria de frisar a importân-
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cia do GDF Presente. Essa parce-
ria está desafogando e muito as 
Administrações, principalmente 
a de Sobradinho”, comemora o 
administrador de Sobradinho, 
Eufrásio Pereira da Silva.

O Ginásio de Esportes de Sobra-
dinho recebe, diariamente, entre 
750 e mil pessoas. São ofereci-
das  gratuitamente à população 
16 modalidades de esporte. Entre 
elas: futsal, ginástica, capoeira, 
karatê, voleibol, ginástica rítmi-
ca, ninjútsu, acupuntura, kung-
-fu, street dance, boxe chinês, bo-

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

xe, judô, jiu-jitsu, futevôlei e dan-
ça charme. O local recebe alunos 
de todas as idades e classes, sem 
qualquer distinção.

“Eu trabalho aqui há 25 anos. 
Só agora vejo que está melhor, 
que a ajuda está vindo e que as 
nossas reivindicações estão sendo 
atendidas”, conta Laerte César Ti-
móteo, responsável pelo Ginásio. 
“A comunidade, vendo que o go-
verno está fazendo, fica estimula-
da e os empresários nos ajudam 
com doações cada vez mais”, 
festeja.

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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Qual a avaliação que 
a senhora faz do atual 
cenário de regulariza-
ção do Distrito Federal? 
Estamos progredindo? 
Por quê?

Neste quesito, nós ti-
vemos um avanço muito 
grande nos últimos anos. 
Tanto em áreas públicas 
quanto em áreas particula-
res. Inclusive, isso foi muito 
comentado pelo secretário 
de Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, Mateus de 
Oliveira. Em dez anos, nós 
tivemos cerca de 12% de 
projetos de regularização 
que chegaram à conclusão. 
Desse percentual, temos que 
avaliar que a maior parte 
aconteceu de 2018 para cá, 
principalmente por conta 
da regularização feita pela 
Terracap e em parte pelo 
avanço na regularização 
dos condomínios da Fazen-
da Paranoazinho. É um mo-
mento histórico para o DF, 
pois, durante muitos anos, 
se aprovou muita coisa que 
não chegou à fase de re-
gistro. Temos que lembrar 
que, até pouquíssimo tempo 
atrás, não se sonhava com 
uma regularização em áre-
as da Terracap, pois a em-
presa não tinha o mínimo 
interesse de proceder com o 
processo de Venda Direta. 
Com a promulgação da lei 
13.465/17, a Terracap mu-
dou sua postura e adotou o 
instrumento da Venda Di-
reta para o Distrito Federal, 
flexibilizando a aquisição 
dos imóveis em suas áreas. 

A Secretaria de Habi-
tação está discutindo al-
terações, de acordo com 
o Novo Código de Obras, 
para obtenção de Habi-
te-se de construções em 
terrenos regularizados 
até abril de 2018. Quais 
são os pontos mais im-
portantes a serem al-
terados e que afetam o 
morador que pretende 
emitir a Carta de Habi-
te-se do seu imóvel?

EM UM BATE PAPO COM O JNB, JÚNIA BITTENCOURT FALA SOBRE A EXPECTATIVA DO CENÁRIO DE 
REGULARIZAÇÃO NO DF PARA OS PRÓXIMOS ANOS, ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO NOVO PROJETO 
DE LEI DE MUROS E GUARITAS E A  NOVA REGULAMENTAÇÃO PARA OBTER O HABITE-SE.
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Vai mudar muita coisa. 
Com a nova modalidade de 
Habite-se de regularização, 
não haverá mais a análise 
de projetos. O morador pre-
cisará apenas depositar es-
ses projetos. Serão exigidos 
dois laudos: um laudo que 
vai garantir a conformidade 
entre a edificação e o proje-
to; e outro para atestar as 
questões de segurança. Esses 
laudos deverão ser atestados 
por técnicos e engenheiros 
através da ART (Anotação 
de Responsabilidade Técni-
ca) provando que a cons-
trução está em conformi-
dade com seu projeto. Isso 
dará um abatimento muito 
grande no processo de aqui-
sição do Habite-se, pois será 
muito mais simples a sua 
emissão, permitindo assim 
que um número maior de 
moradores consiga regula-
rizar, tanto o lote quanto 
a construção, seja ela casa 
ou edifício. É importante 
salientar que, no caso da 
Terracap, existe uma cláu-
sula no contrato de regula-
rização que estabelece uma 
obrigatoriedade ao morador 
residente, que deve, no pra-
zo estabelecido de um ano, 
executar a regularização da 
construção.

 Qual a importância e 
os benefícios de se obter 
a Carta de Habite-se?

Um dos pontos mais im-
portantes dentro deste as-
sunto é a questão do finan-
ciamento imobiliário. Os 
imóveis que possuem Habi-
te-se podem ser financiados. 
Isso agrega valor. Nós, in-
clusive, discutimos isso com 
a Caixa Econômica Federal.  
E a Caixa deixou isso mui-
to claro em suas avaliações 
imobiliárias. O Habite-se é 
um quesito analisado pelo 
banco para medir o valor do 
imóvel. A gente, hoje, con-
tabiliza que essa valoriza-
ção, de um imóvel com lote 
e construção regularizados, 
chega a ser de 30%. Isso não 
é algo imediato, pois você 

tem a influência da situação 
do mercado nessa avalia-
ção, mas podemos observar 
que isso é real. Como exem-
plo, podemos citar o que 
ocorreu no Jardim Botânico. 
Enquanto em algumas Regi-
ões Administrativas os en-
traves provocados pela falta 
de regularização estão pu-
xando o valor dos imóveis 
para baixo, no Jardim Bo-
tânico, onde a maioria dos 
lotes já estão escriturados e 
em processo de obtenção do 
Habite-se, já é perceptível 
a valorização dos imóveis, 
alcançando patamares aci-
ma do esperado. É um con-
traponto para nossa região, 
que tem visto seus imóveis 
sendo depreciados.

O governo tem traba-
lhado desde o início do 
mandato para acelerar 
ainda mais o processo 
de regularização no DF. 
Qual avaliação a senho-
ra faz dessas ações, co-
mo o Comitê de Media-
ção pela Regularização 
Fundiária?

Quando o governo fez es-
sa proposta, considerei algo 
muito conveniente. Naquele 
momento, percebi que ha-
veria um apoio grande no 
assunto da regularização. 
O Comitê de Mediação, na 
situação da Paranoazinho, 
tentou buscar um valor que 
fosse aceitável financeira-

mente para que os morado-
res regularizassem os seus 
lotes. Valor esse que, ao 
mesmo tempo, fosse viável 
para a Urbanizadora Para-
noazinho realizar o processo 
de regularização. O Comitê 
permitiu aos moradores o 
acesso a informações so-
bre os custos envolvidos no 
processo de regularização, 
demonstrando que, de fa-
to, era um processo oneroso 
para ambas as partes. Dian-
te do alto custo constatado 
nessa situação, partiu-se 
para o caminho da negocia-
ção, onde a empresa concre-
tizou uma série de propostas 
com valores subsidiados, 
que culminaram na oferta 
atual, com um preço muito 
abaixo do que é praticado, 
por exemplo, no processo de 
regularização da Terracap e 
da União.

A Unica-DF foi uma 
das organizações mais 
atuantes na criação 
do atual Decreto de 
Muros e Guaritas e 
na criação da nova 
lei. Como tem sido a 
atuação da Unica-DF 
e quais são as expec-
tativas sobre a nova 
proposta?

A Unica-DF sempre atuou 
para conseguir regulamen-
tar os muros, pois sabemos 
que o morador só aceitaria 
a regularização do lote com 
a garantia da manutenção 
dos muros do seu condomí-
nio. É sabido também que 
o governo não tem a inten-
ção de derrubar esses muros. 
Pois, caso isso acontecesse, 
a responsabilidade que ho-
je é das administrações dos 
condomínios, recairia para 
o governo. Entretanto, a jus-
tiça pode determinar a reti-
rada dos muros atualmente. 
Foi o que aconteceu no con-
domínio Villages Alvorada, 
no Lago Sul. O Decreto de 
Muros e Guaritas, que re-
gulamentou determinados 
trechos da lei 13.465/17, 
permitiu que essas edifica-

ções fossem protegidas de 
situações como a do Villages 
Alvorada. No entanto, para 
que a lei fosse aceita pelo 
Ministério Público, a restri-
ção de entrada nos parcela-
mentos deveria ocorrer atra-
vés do controle de acesso, 
que permite a portaria dos 
condomínios identificar as 
pessoas que desejem entrar 
no condomínio, sem o poder 
de restringir nenhum indiví-
duo dentro desses preceitos. 
Alguns condomínios não 
gostaram, afirmando que o 
decreto trazia uma condição 
de fragilidade à segurança 
desses parcelamentos. É pre-
ciso deixar claro que essa 
restrição para entrada nos 
condomínios é inconstitu-
cional. Eu considero o Decre-
to algo muito positivo, pois 
se o condomínio Villages, 
como eu já citei, estivesse 
com seus muros protegidos 
pela lei, a justiça não pode-
ria ordenar a derrubada da 
maneira como foi feita. 

Na nova lei, esse con-
trole voltará a ser defi-
nido pela administração 
de cada condomínio? 

O novo projeto de lei está 
discutindo as figuras criadas 
pela lei 13.465/17, como 
por exemplo o condomínio 
de lotes e o loteamento fe-
chado. A questão do aces-
so controlado também está 
em discussão. O objetivo 
da Unica-DF nesse processo 
é contribuir para a criação 
de um novo normativo le-
gal que seja inquestionável, 
definitivo e que realmente 
garanta que esses muros 
não serão removidos. Inde-
pendente do modelo que o 
governo vai trazer pra solu-
cionar este problema, o que 
devemos entender é que o 
modelo, que nós estabele-
cemos ao longo de 40 anos 
nos condomínios do DF, é o 
modelo que nós pretende-
mos perpetuar nessa nova 
lei, seja por controle de aces-
so, condomínio de lotes ou 
loteamento fechado.

ENTREVISTA: JÚNIA BITTENCOURT, PRESIDENTE 
DA UNIÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS  
DO DISTRITO FEDERAL (UNICA-DF)

        A GENTE 
CONTABILIZA 
QUE ESSA 
VALORIZAÇÃO, 
DE UM IMÓVEL 
COM LOTE E 
CONSTRUÇÃO 
REGULARIZADOS, 
CHEGA A SER DE 
30%.
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SAÚDE

HOSPITAL DE SOBRADINHO ATIVA TODOS OS LEITOS DA UTI ADULTO
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O Hospital Regional de 
Sobradinho (HRS) reabriu, 
no mês de julho, o último 
leito que estava inoperante 
na sua Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para adul-
tos. Com isso, a capacidade 
total subiu para oito leitos, 
disponíveis aos pacientes 
em estado grave e àqueles 
que necessitam de hemo-
diálise – processo que filtra 
o sangue para remover as 
substâncias tóxicas.

De acordo com o supe-
rintendente da Região de 
Saúde Norte, Ricardo Tava-
res, a UTI “funciona 100%, 
com todos os leitos ativos. 
É um enorme ganho para 
a região e para toda a rede 
de saúde porque é dialítico 
e tem uma grande deman-

da. Ou seja, é mais um lei-
to regulado à disposição da 
população”.

Por falta de equipamen-
tos, o leito ficou desativado 
por mais de quatro meses. 
Para mudar esse quadro, 
foi necessário o trabalho 
conjunto de toda a rede 
pública de saúde. Para via-
bilizar a abertura do leito, 
o Hospital Regional de Cei-
lândia (HRC) doou quatro 
bombas de infusão para 
Sobradinho. “Para abrir 
um leito é preciso de três a 
quatro bombas de infusão, 
porque são para pacientes 
graves”, explica Juliana 
Queiroz, diretora do HRS.

Além disso, destaca 
Juliana,  “com o supor-
te do Instituto de Gestão 

Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (Iges-DF), 
foi possível conseguir um 
respirador da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Sobradinho para a UTI 
adulto”.

Em média, 120 pacien-
tes aguardam por um leito 
de UTI adulto na rede. Des-
ses, cerca de dez precisam 
de hemodiálise, que são 
os mais graves e demoram 
mais tempo na unidade. 
“Diante do grande núme-
ro de pacientes que tem 
esperado por uma vaga de 
UTI, esta oferta causa um 
impacto enorme no aten-
dimento. Com isso, vamos 
aumentar o suporte para 
a Região de Saúde Norte e 
para toda a rede”, ressalta 

a diretora.
 A taxa de permanên-

cia, de acordo com o HRS, 
chega a ser de até 30 dias, 
variando com relação à 

complexidade do quadro 
clínico de cada paciente. A 
maioria é de idosos e com 
doenças pré-existentes, co-
mo diabetes e hipertensão.

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS 
CONDOMÍNIOS É PRORROGADO ATÉ 21 DE SETEMBRO

Foi prorrogado por mais 
30 dias o Edital de Regula-
rização da Urbanizadora 
Parazinho (UP), empresa 
responsável pelo processo 
de regularização dos 54 con-
domínios localizados nos se-

tores habitacionais Grande 
Colorado, Contagem e Boa 
Vista, em Sobradinho. A 
nova data, 21 de setembro, 
foi anunciada na última se-
gunda-feira, 19. O Aviso da 
prorrogação foi publicado 

como um aditivo no Diário 
Oficial do Distrito Federal 
(DODF). 

A decisão de prorroga-
ção foi tomada, informou 
a empresa, após o recebi-
mento de reclamações por 
parte dos moradores, que 
não tiveram acesso a infor-
mações e correspondências 
enviadas pela Urbanizado-
ra. Segundo a UP, “alguns 
síndicos não permitiram a 
empresa fazer qualquer ti-
po de esclarecimento sobre 
o Edital de regularização 
dentro dos condomínios, 
além de terem bloqueado, 
na portaria, correspondên-

cias endereçadas aos mo-
radores”, informou Ricardo 
Birmann, diretor-presidente 
da UP. 

Alguns moradores têm 
reclamado que a postura 
do síndico tem prejudicado 
todos os condôminos. “Me 
senti prejudicada porque 
não estava a par desse pro-
cesso e fiquei sabendo de 
última hora por causa dele 
[o síndico]. Se eu perdesse e 
pagasse mais caro, ele não 
ia pagar por mim”, confi-
denciou uma moradora que 
prefere não se identificar 
por medo de represália no 
condomínio.

A UP apurou que, de fa-
to, as Administrações dos 
condomínios Jardim Améri-
ca, Mansões Sobradinho II, 
Vivendas Serranas, Solar de 
Athenas, Jardim Europa II, 
Vivendas da Serra, Fraterni-
dade e Serra Dourada I re-
tiveram ou devolveram aos 
Correios correspondências 
endereçadas aos moradores. 

O departamento jurídi-
co da empresa recorreu à 
Justiça para garantir a dis-
tribuição de suas correspon-
dências e, em todos os casos, 
conseguiu ordem judicial 
para que os síndicos entre-
gassem as cartas.

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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Até 60% mais barato
que os lotes da Terracap

3226-60003226-6000 9 8148-92359 8148-9235

acesse: links.up.bsb.br/regularizeacesse: links.up.bsb.br/regularize

ESCRITURAESCRITURA
ESSA É A HORA DE RECEBER A SUA

ESCRITURAESCRITURA
ESSA É A HORA DE RECEBER A SUA

 

Até dia 21 de setembro
você pode garantir o
O MENOR PREÇO DO DF
para regularizar o seu lote.

 

Até dia 21 de setembro
você pode garantir o
O MENOR PREÇO DO DF
para regularizar o seu lote.
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NOVOS EMPREENDIMENTOS PROMETEM 
MUDAR O CENÁRIO DA SAÍDA NORTE 

Logo no início da sua 
gestão, o governador 
Ibaneis Rocha enfati-

zou a intenção de transfor-
mar a Saída Norte em um 
imenso canteiro de obras. 
Ibaneis deu continuidade 
às obras do ex-governador 
Rodrigo Rollemberg, como 
a Ligação Torto-Colorado e 
o Trevo de Triagem Norte, 
e também prometeu outras 
ações estruturantes como a 
reativação da antiga ferro-
via que cruza o DF, ligan-
do Luziânia à Formosa, e a 
inauguração do BRT Norte. 

A iniciativa de transfor-
mar a Saída Norte no novo 
vetor de desenvolvimento 
da capital não é uma ex-
clusividade do setor pú-
blico. A região também é 
um território fértil para a 
instalação de novos em-
preendimentos privados, 
com investimentos do setor 
empresarial. Dentre os pro-
jetos previstos para a área, 
quatro grandes empreendi-
mentos prometem sair do 
papel entre o segundo se-
mestre deste ano e o início 
do ano que vem. A varie-
dade de iniciativas anima 
quem vive na região. Pró-
ximo a Sobradinho serão 
construídos novas inicia-
tivas imobiliárias, como o 
Sítio Vila Célia, empreendi-

mento comercial e residen-
cial; a SuperAdega, famosa 
atacadista brasiliense; a 
loja de departamento Ha-
van; e a cidade Urbitá, que 
busca trazer uma nova vi-
são de urbanismo e desen-
volvimento para a região. 

Os novos empreen-
dimentos estão em dife-
rentes fases de aprova-
ção junto ao GDF, mas 
quando começarem a ser 
implantados prometem 
acelerar ainda mais a 
onda de crescimento lo-
cal, seja no aumento de 
investimentos ou na ge-
ração de empregos. 

Na cidade Urbitá, por 
exemplo, está em fase de 
aprovação dos projetos 
junto ao Instituto Brasí-
lia Ambiental (IBram), é 
esperado um crescimento 
de até 15 mil pessoas pa-
ra os próximos dez anos. 
A informação preocupa 
alguns moradores da re-
gião, que temem a piora 
do trânsito na BR-020, 
principal via de ligação 
com o Plano Piloto, e on-
de ficarão localizados os 
novos empreendimentos.

De acordo com o De-
partamento de Estradas e 
Rodagens (DER), mais de 
80 mil carros transitam 
diariamente pela BR-020. 

O tempo médio gasto entre 
um trajeto da cidade de So-
bradinho ao centro da ca-
pital é de aproximadamen-
te 30 minutos. Porém, em 
horário de pico, o mesmo 
percurso pode demorar até 
uma hora a mais. 

Na visão do engenheiro 
e especialista de trânsito, 
Marcio de Andrade, não é 
correto relacionar a cria-
ção de novas áreas a um 
aumento instantâneo no 
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fluxo da via de ligação. O 
que deve ser evitado é “o 
crescimento urbano dese-
quilibrado, onde a oferta 
de emprego, produtos e 
serviços não consiga aten-
der à nova demanda popu-
lacional estimada”, afirma 

ele. 
Para Ricardo Bir-

mann, diretor da Urba-
nizadora Paranoazinho, 
empresa responsável 
pela construção da cida-
de Urbitá, o crescimento 
populacional é algo ine-
vitável, e que independe 
da instalação de novas 
áreas como a própria 
Urbitá. “Brasília tem um 
crescimento populacio-
nal estimado em 60 mil 
pessoas por ano, seja 
pelo crescimento vegeta-
tivo ou pelo movimento 
de migração. Portanto, 
a cidade necessita que 
novas áreas sejam ocu-
padas para comportar 
essa população que che-
gam à Capital”,  defende 
Birmann.

Para o diretor, a falta 
de moradias no mercado 

regular não faz esse núme-
ro recuar: “o fato só con-
tribui para o aumento de 
áreas de ocupação sem pla-
nejamento, causando uma 
série de impactos negativos 

para o espaço urbano e pa-
ra o meio ambiente”, criti-
ca o diretor da UP.

A instalação dos novos 
projetos promete movi-
mentar o mercado de tra-
balho das Regiões Admi-
nistrativas de Sobradinho 
I e II. 

Atualmente, o percen-
tual de desemprego para a 

região é de 16,3%, de acor-
do com os dados do último 
Boletim da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED 
2018), expondo a necessi-
dade de aberturas de no-
vos postos de trabalho na 
localidade. 

LOJAS COMO SUPER ADEGA E HAVAN PROMETEM GERAR EMPREGOS E ESTIMULAR O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL, FAZENDO A 
SAÍDA NORTE DESPONTAR COMO O NOVO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.

        O QUE DEVE 
SER EVITADO É 
O CRESCIMENTO 
URBANO 
DESEQUILIBRADO, 
ONDE A OFERTA 
DE EMPREGO, 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS NÃO 
CONSIGA ATENDER 
A NOVA DEMANDA 
POPULACIONAL

Nova filial da atacadista brasiliense Super Adega será instalada às margens da BR-020, próxima à entrada de Sobradinho.
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VILA CÉLIA

HAVAN ABRIRÁ NOVA UNIDADE EM SOBRADINHO

Conhecida por utilizar a 
estátua da liberdade como 
símbolo, a Havan anunciou 
recentemente a instalação 
de mais cinco novas lojas 
no Distrito Federal. Uma 
das novas unidades será 
instalada às margens da 
BR 020, próxima à entrada 
da DF-425, em Sobradinho. 
Em comunicado, a empresa 
afirmou que investirá cerca 
de R$ 150 milhões na no-
va fase de expansão. Para 
a unidade de Sobradinho, 
o investimento, de acordo 
com a assessoria de comu-
nicação da Havan, será de 
35 milhões, além da cria-
ção de 200 novos empregos 
diretos e indiretos.

Para confirmar a che-
gada da segunda loja no 
Distrito Federal, o diretor de 
expansão da Havan, Nilton 

Com prédios de até dez 
andares, sem grades ou cer-
cas, cidade Urbitá pretende, 
em sua primeira etapa, a 
implantação de um centro 
comercial e uma zona re-
sidencial com a ocupação 
máxima de 11 mil pessoas.  
Integrado ao espaço público 
e envolto por três milhões de 
metros quadrados de par-
ques verdes, o novo empre-

CIDADE URBITÁ AGUARDA DECRETO DO GOVERNO

Hang, divulgou as imagens 
do projeto. A filial ficará 
no KM 4,6 da BR-020, terá 
amplo estacionamento e a 
inauguração está prevista 
para o segundo semestre 
deste ano.

O Governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Rocha, 
afirmou que fará o possí-
vel para que o empreen-
dimento seja instalado o 
mais breve possível. Se-
gundo Ibaneis, “Protoco-
lados os projetos, em 15 
dias emitiremos o alvará 
de construção e todas as 
licenças necessárias pa-
ra o funcionamento dos 
empreendimentos”.

Questionada sobre os 
motivos da expansão, a 
Havan comunicou por 
meio de nota que o sucesso 
da unidade localizada no 

endimento aguarda apenas 
a emissão da Licença de Ins-
talação (LI) pelo Instituto 
Brasília Ambiental (IBram) 
e o decreto governamental 
para começar as obras. O di-
retor-presidente da Urbani-
zadora Paranoazinho, em-
presa que construirá a nova 
cidade, Ricardo Birmann, 
afirma que a expectativa é 
que as obras de infraestru-

Unidade da Havan em Santa Maria-DF, às margens da BR-040.

Setor de Indústrias e Abas-
tecimento (SIA) motivou 
a abertura de novas uni-
dades no DF. “A loja que 
inauguramos recentemen-
te em Brasília é um sucesso. 
Durante as primeiras se-
manas, tivemos dificulda-

Aprovado no Con-
selho de Planejamento 
Urbano (CONPLAN) no 
último mês de julho, 
o Sítio Vila Célia será 
um empreendimento 
residencial e comercial 
instalado às margens 
da BR-20, no Setor Boa 
Vista, em Sobradinho.

O novo empreendi-
mento, de responsabili-
dade da Direcional En-
genharia, tem previsão 

de em manter os estoques, 
o que mostra que estamos 
certos ao investir no Distri-
to Federal e no Brasil”, de-
clarou a empresa. 

Além das unidades no 
DF, há a previsão de chegar 
ao fim do ano com mais 25 

lojas no país. Seis delas já 
foram inauguradas entre 
março e maio, nos muni-
cípios de Paranavaí (PR), 
Mogi Mirim, Indaiatuba, 
Votuporanga e Campinas/
Valinhos (SP) e Caxias do 
Sul (RS).

de abrigar até três mil 
pessoas. Ele será insta-
lado em uma área de 
aproximadamente 21 
hectares, que contará 
com um complexo de 
sete torres residenciais 
de 12 andares. Além 
das áreas residenciais, 
o projeto também con-
ta com a instalação de 
um pequeno comércio. 
No projeto aprovado, 
também está previsto a 

concessão de lotes para 
construção de equipa-
mentos públicos.

Após a aprovação 
do Conselho de Plane-
jamento Urbano, o em-
preendimento aguarda 
a emissão das licenças 
ambientais, além da 
autorização para ini-
ciar a construção. A es-
timativa é que as obras 
se iniciem no início de 
2020.
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tura se iniciem ainda este 
ano. “Estamos aguardando 
o aval do Governo do Distri-
to Federal para começarmos 
a primeira fase da cidade 
Urbitá. Nosso planejamento 
prevê a abertura da Aveni-
da Sobradinho, primeira via 
do projeto, além da instala-
ção de um centro comercial 
para suprir a demanda da 
população que já reside na 

região”, destaca.
Um dos grandes diferen-

ciais do projeto, destaca o 
diretor, está na necessidade 
de se criar um novo polo de 
desenvolvimento econômi-
co e social na região, por 
meio da construção de em-
preendimentos de uso misto 
(residenciais, comerciais e 
institucionais). De acordo 
com Birmann, “a cidade 
Urbitá foi pensada a partir 
do conceito de metrópole 
polinucleada, com a cria-
ção de centros comerciais 
autônomos, gerando em-
pregos na própria região, 
em oposição ao modelo de 
cidade-dormitório. Esse con-
ceito, inclusive, está previsto 
no PDOT (Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial), 
com o objetivo de estruturar 
o Distrito Federal como uma 
grande metrópole”. 

Outro diferencial, apon-
ta Birmann, está na pro-
porcionalidade entre a 

largura de rua e calçadas. 
“Nosso objetivo é criar um 
ambiente onde a experien-
cia do caminhar pela cida-
de seja algo agradável. Pa-
ra isso, o projeto prevê lar-
gas calçadas, privilegiando 
o pedestre”, pontua. Ou-
tros aspectos que o diretor 
fez questão de frisar dizem 
respeito ao conceito de fa-
chada ativa. “É muito des-
confortável você andar em 
lugares onde ao seu lado 
existe um muro de concre-
to sem nenhuma perme-
abilidade, como acontece 
nos empreendimentos resi-
denciais em Águas Claras. 
Na cidade Urbitá, todos os 
prédios terão estaciona-
mento subterrâneo, além 
de serem colados na cal-
çada, evitando este tipo de 
desconforto na experiência 
urbana, gerando mais sen-
sação de segurança sobre o 
ambiente da rua”, explica 
Ricardo.
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SEDUH TRABALHA EM DECRETO QUE DEVE  
SIMPLIFICAR OBTENÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE

A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Habita-
ção (Seduh) tem trabalhado 
para simplificar a obtenção 
da Carta de Habite-se no 
Distrito Federal. A pedido do 
governador Ibaneis Rocha 
(MDB), a equipe está elabo-
rando a minuta de um de-
creto que irá regulamentar 
alguns artigos do novo Có-
digo de Obras, além de criar 
um alvará simplificado pa-
ra habitações unifamiliares.  

Em pauta, estão os arti-
gos 151, 152 e 153 da Lei 
6.138, de 26 de abril de 
2018, que institui o Códi-
go de Obras e Edificações 
do Distrito Federal (COE). 
O intuito é que o processo 
de obtenção do Habite-se 
seja mais rápido e menos 
burocrático. O debate con-
ta com a participação dos 

Famílias caracteriza-
das como de baixa ren-
da poderão regularizar 
imóveis sem o Habite-se. 
Recentemente, foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União a Lei 13.865 que 
dispensa o documento 
para situações em que a 
casa possua apenas um 
pavimento, foi construí-
da há mais de cinco anos 
e está localizada em uma 
área classificada como  

Ao assumir o man-
dato em janeiro deste 
ano, por indicação do 
governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), o Secretário 
de Desenvolvimento e 
Habitação, Mateus de 
Oliveira, prometeu dar 
celeridade ao processo de 
regularização das edifi-
cações do Distrito Fede-
ral e obtenção da Carta 
de Habite-se, a fim de ze-
rar a fila de espera para 
retirada do documento o 
quanto antes.

Outra iniciativa to-
mada pelo GDF para 
acelerar o desenvolvi-
mento da Capital e virar 
de vez a página dos con-
flitos de regularização foi 
a criação do SOS Destra-

membros do Conselho de 
Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal 
(Conplan) e da equipe téc-
nica da Seduh. 

A proposta dispensa o 
alvará de construção da 
edificação, sob a justificati-
va de que as casas já estão 
prontas e não mais em seu 
estágio inicial, rito conheci-
do como regularização edí-
lica – quando é feita sob a 
construção concluída. Em 
seu lugar, deverá ser feito, 
por um arquiteto, um pro-
jeto completo da estrutura 
existente da edificação, que 
será analisado sem se ob-
servar os parâmetros urba-
nísticos vigentes.

Além do projeto, deve ser 
entregue um laudo técnico 
assinado por um profissio-
nal que ateste a segurança 

de baixa renda. 
Segundo o texto, a lei 

deve valer também pa-
ra o fim de registro ou 
averbação decorrente de 
financiamento imobili-
ário. A medida foi apro-
vada há cerca de um 
mês pelo Senado Federal. 
Segundo o presidente do 
Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM), mais de sete mi-
lhões de famílias serão 
beneficiadas.

va DF, um conjunto de 
cinco ações coordenadas 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e 
Habitação (Seduh). 

Através dele foram 
criados postos avança-
dos de atendimento  da 
Central de Aprovação 

e a estabilidade da constru-
ção, levando em considera-
ção as medidas necessárias 
para a prevenção contra 
incêndios e situações de pâ-
nico, comprovando a ine-
xistência de riscos para o 
morador. 

Para o conselheiro do 
Conplan e representante do 
Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Distri-
to Federal (Sinduscon-DF), 
João Accioly, é preciso, con-
tudo, que a substituição da 
documentação seja anali-
sada com precaução para 
que não prejudique o ar-
quiteto ou engenheiro que 
assinar o projeto de uma 
obra que não foi idealiza-
da por ele inicialmente. “É 
complicado para o profis-
sional colocar seu nome 
como responsável por uma 
obra já pronta, precisamos 
ter cautela com qual docu-
mentação iremos exigir e 
pensar na situação em to-
dos os ângulos”, pontuou.  

Segundo o Secretário 
de Habitação, Mateus de 
Oliveira, o grupo tem bus-
cado analisar o Código de 
Obras com cautela, a fim 
de encontrar a melhor sa-
ída para regulamentar as 
edificações unifamiliares e 
coletivas. “Estamos buscan-
do exemplos de municípios 
que trabalham com legis-
lações similares, procuran-

do uma forma de atender 
a todos e resolver de vez o 
impasse da regularização 
das construções no DF”, 
completou.

Contudo, tal flexibiliza-
ção só será válida para regi-
ões com processo de regula-
rização fundiária concluída 
até abril de 2018, momento 
em que passou a ser aplica-
da a nova legislação. Imó-
veis que não haviam sido 
regularizados até o marco 
temporal de publicação do 
Código de Obras não serão 
contemplados, cabendo a 
eles a análise individual de 
cada caso para a regulari-
zação especifica das suas 
edificações. 

O Habite-se é um docu-
mento emitido pelas Admi-
nistrações Regionais, ates-
tando que a estrutura da 
edificação é segura e atende 
aos parâmetros estabeleci-
dos para que possa ser ha-
bitada. Atualmente, é preci-
so que o morador tenha em 
mãos diversos documentos 
para a retirada do alvará, 
podendo a lista variar de 
acordo com o caso de cada 
um. O processo total é de-
morado e demanda a con-
tratação de um profissional 
para executá-lo junto às 
Administrações Regionais. 

Para a arquiteta Isabela 
Albuquerque, que atua au-
xiliando moradores do Dis-

trito Federal na obtenção 
do Habite-se, simplificar o 
processo é essencial. “Hoje 
existe muita burocracia em 
cima deste passo a passo, 
o que acaba acontecendo 
é que os processos ficam 
empacados na vasta lista 
de documentação necessá-
ria, muitas vezes na falta 
de orientação e na demora 
do andamento. Isso precisa 
melhorar para a situação 
mudar”, compartilhou a 
arquiteta.

Também será inserido 
no texto do decreto um ar-
tigo que irá regulamentar 
os casos de estande de ven-
das, antes definidos com 
uma limitação de área de 
até 40 m², não ficando cla-
ro se este espaço estipulado 
contempla possíveis expo-
sições, como por exemplo, 
unidades decoradas. Tal 
inclusão atende a deman-
das do setor comercial, que 
relatava não sentir clareza 
na legislação atual. 

A minuta tem passado 
por análises de promotores 
da área do meio ambiente, 
representantes do Ministé-
rio Público e da Procurado-
ria do DF. Até então, foram 
realizadas oito reuniões 
que contaram também com 
a presença de representan-
tes dos condomínios que fi-
zeram suas considerações a 
respeito. 

DISPENSA DO HABITE-SE FILA DO HABITE-SE

de Projetos (CAP), que, 
segundo o novo Código 
de Obras, é a nova res-
ponsável pela análise e 
a liberação dos projetos 
para residências, hoje 
verificados pelas Admi-
nistrações Regionais do 
Distrito Federal.

Governador Ibaneis durante o lançamento da Central 
de Aprovação de Projetos (CAP).
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Geisa Medeiros, moradora do Vivendas Friburgo, foi 
a primeira pessoa a receber a Carta de Habite-se dos 
condomínios da Fazenda Paranoazinho (2016).
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A Semana Mundial 
de Aleitamento Materno 
(SMAM) faz parte de uma 
história mundial focada 
na sobrevivência, pro-
teção e desenvolvimen-
to da criança. No Brasil 
desde 2017, a semana de 
incentivo ao aleitamento 
foi ampliada e se tornou 
um mês de comemoração 
e ações voltadas ao tema. 
O mês de agosto celebra 
o leite materno como 
alimento de ouro para a 
saúde dos bebês e por isso 
sua cor é dourada.

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Dis-
trito Federal (DER-DF) infor-
mou que, em virtude do an-
damento das obras no Trevo 
de Triagem Norte (TTN), foi 
liberado, no início do mês de 
agosto, o trecho da pista que 
dá acesso ao Lago Norte.

A nova pista foi execu-
tada na posição do antigo 
acesso, que foi bloqueado 
para realização dos serviços 
do novo trecho do Trevo de 
Triagem Norte. Com essa 
liberação, os veículos que 
atravessam a nova ponte te-
rão a possibilidade de seguir 
em frente, sentido Lago Nor-

AGOSTO DOURADO PROMOVE 
REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DO ALEITAMENTO MATERNO

DER ANUNCIA LIBERAÇÃO E 
BLOQUEIO DE TRECHOS DO 
TREVO DE TRIAGEM NORTE

Em comemoração à 
campanha, a primeira-da-
ma do DF, Mayara Noro-
nha, será uma das figuras 
centrais da abertura do I 
Workshop Brics em Banco 
de Leite Humano (I Brics 
Workshop on Human Milk 
Bank, no título em inglês), 
evento internacional a ser 
realizado entre 28 e 30 de 
agosto, em Brasília. Ma-
yara foi convidada para 
inauguração da Sala de 
Apoio à Mulher Trabalha-
dora que Amamenta, na 
sede da Fiocruz na capital 
federal. O convite foi feito 
pelo coordenador da Rede 
Global de Banco de Leite 
Humano da Fiocruz, João 
Aprígio, em reunião no 
dia 30 de julho, no Palácio 
do Buriti. Para a primeira-
-dama, “a amamentação 
é um tema muito impor-
tante e necessário para as 
nossas crianças e mães do 
DF”, ressaltou.

Neste ano, a SMAM 

te, ou manter à esquerda, 
sentido BR-020.

Com isso, os motoris-
tas que quiserem acessar a 
DF-006 deverão seguir pela 
DF-002 (Eixão), retornar no 
Balão do Torto e, logo após 
o viaduto que passa sobre 
a DF-006, pegar a primeira 
via à direita.

Além disso, os motoristas 
que acessavam a EPIA pela 
alça da DF-006 deverão se-
guir sentido Zona Central e 
depois pela alça de acesso 
ao Lago Norte. Em seguida, 
deve fazer o primeiro retor-
no e seguir pela DF-009, sen-
tido EPIA.

VENHA PARA
A MELHOR
GRADUAÇÃO/RS.
BOLSAS DE ATÉ
50% DESC. 
ENG. DE PRODUÇÃO
SERVIÇO SOCIAL
PEDAGOGIA
E MAIS 20 CURSOS.

GRA
DUAÇÃO
E PÓS
DUAÇÃODUAÇÃO

Aqui, o futuro chega antes.

eaduniversidadelasalle 

universidadelasalle

        (61) 99253-4367
QUADRA 14 – ÁREA ESPECIAL LOTES 24 A 27
UNILASALLE.EDU.BR/VESTIBULAR 

0800.541.8500

UNIDADE SOBRADINHO

terá como tema "Empo-
derar mães e pais, favo-
recer a amamentação. 
Hoje e para o futuro!". O 
objetivo é compartilhar 
informações relevantes 
e de qualidade para as 
pessoas sobre os víncu-
los parentais (pai e mãe) 
com igualdade de gê-
nero e papeis durante a 
amamentação.

A amamentação é um 
dos melhores investimen-
tos para salvar vidas e 
melhorar a saúde, o de-
senvolvimento social e 
econômico de indivíduos e 
nações. Segundo dados da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), apesar das 
taxas globais de iniciação 
ao aleitamento materno 
serem relativamente al-
tas, apenas 40% de todos 
os bebês com menos de 
seis meses são amamenta-
dos exclusivamente e 45% 
continuam amamentan-
do até os 24 meses. 
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CONSELHO REGIONAL DE 
CULTURA REALIZA ASSEMBLEIA 
NO DIA 28 DE AGOSTO

RETORNO DE SOBRADINHO 
PELA BR-020 É ALTERADO
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O Conselho Regional de 
Cultura de Sobradinho II 
realizará, no próximo dia 
28 de agosto (quarta-fei-
ra), às 19h, uma Assem-
bleia com a presença da 
comunidade para discutir 
as ações futuras do Conse-
lho. A reunião acontecerá 
na sede da Administração 
da cidade. 

Segundo a convocação 
divulgada pelo Conselho, 
temas como a indicação de 
Lista Tríplice para o Car-

O Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Distrito Federal (DER-
-DF) realizou na segun-
da semana de agosto a 
realocação do retorno 
na BR-020, em frente ao 
Supermercado Comper, 
sentido Planaltina/Pla-
no Piloto. Após a obra, o 
retorno agora serve ape-
nas para quem deseja 
retornar para a BR-020, 
pois foi feita instalação 
de balizadores para li-
mitar a faixa esquerda 
da via. Para a entrada 
de Sobradinho, os con-
dutores devem pegar o 
novo retorno, construído 
aproximadamente 500 
metros adiante.

Com a mudança do 
fluxo no trecho, tam-
bém foi removido o 
quebra-molas instalado 
nas proximidades do 
retorno. As autorida-
des foram pessoalmente 
retirar o quebra-molas 

go de Gerente de Cultura 
estão na pauta do evento. 
A indicação segue o que es-
tabelece a Lei Orgânica da 
Cultura (LOC/DF), Artigo 
9º, iniciado em 28 de no-
vembro de 2018. 

O processo para can-
didatura para Gerente de 
Cultura da Administração 
Regional teve início no dia 
8 de agosto. Após a fase de 
inscrição, que se encerrou 
dia 20 de agosto, será feita 
uma eleição pelo Conselho 

existente na pista senti-
do Brasília.

“Nós sempre estuda-
mos a melhor maneira 
de proporcionar mais 
fluidez no trânsito. E es-
te retorno mais à frente 
vai viabilizar aos moto-
ristas que vêm de Pla-
naltina seguir o fluxo 
sem desacelerar, o que 
acontecia ao passarem 
pelo quebra-molas, bem 
como quem faz o retorno 
poder seguir pela faixa 
de aceleração”, explicou 
o diretor do DER, Fauzi 
Nacfur.

A retirada da lomba-
da vai desafogar o trân-
sito neste trecho, por 
onde passam aproxima-
damente 85 mil motoris-
tas por dia. Por causa do 
dispositivo e do engarra-
famento no retorno, nos 
últimos meses foi regis-
trado fluxo intenso no 
horário de pico da ma-
nhã, entre 6h30 e 8h30.

para constituição da lista 
tríplice, a ser encaminhada 
para Secretaria de Cultura. 

Dentre as principais 
atribuições do Gerente de 
Cultura, está a responsa-
bilidade do planejamento 
e execução das atividades 
setoriais de Cultura, além 
de promover a atualização 
do acervo cultural, inclu-
sive da biblioteca, na área 
da Administração Regional 
de Sobradinho II. 

Entre as qualificações 
requeridas, de acordo com 
o edital de convocação pa-
ra o cargo, o Gerente deve 
possuir notório saber artís-
tico-cultural e conhecimen-
tos técnico-administrati-
vos, devendo comprovar no 
mínimo dois anos de atua-
ção nas áreas artísticas e 
culturais, além, é claro, de 
ser morador da respectiva 
região administrativa e ne-
la atuar.

TRÂNSITO
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GDF LANÇA PORTAL QUE MAPEIA ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO  
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O Governo do Distrito 
Federal, em parceria com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Habi-
tação, lançou o Portal da 
Regularização, site que 
disponibiliza informações 
para consulta sobre as áre-
as passíveis de regulariza-
ção fundiária no Distrito 

Federal. A cerimônia foi 
realizada no último dia 
15 de agosto no Palácio do 
Buriti, com a presença do 
governador Ibaneis Rocha, 
deputados distritais e auto-
ridades do meio. 

Em seu discurso, Ibaneis 
ressaltou a importância de 
acelerar a regularização 

para ampliar o desenvol-
vimento da Capital. “Estou 
cobrando uma aceleração 
no processo de regulariza-
ção para que possamos ter 
a expansão de forma legal 
da cidade na construção de 
moradias. Investir nessa 
área e liberar os projetos 
para construção civil signi-
fica tirar o DF desse tempo 
de crise”, enfatizou.  

Ainda segundo o gover-
nador, atualmente, cerca 
de 100 mil pessoas vivem 
em áreas sem documenta-
ção no Distrito Federal, um 
cenário que ele pretende 
mudar em sua gestão. “Es-
se é um trabalho conjunto 
que vamos fortalecer ainda 
mais. Temos condições, cor-
po técnico e recursos para 
avançar na regularização 
e trazer desenvolvimento”, 
destacou. 

O site disponibiliza um 
mapa dividido por Regiões 
Administrativas (RA's). O 
usuário deve então identi-
ficar em qual região o local 
de interesse está inserido e, 
ao clicar na área escolhida, 

aparecerão listados todos 
os processos de regulariza-
ção existentes naquele ter-
ritório. Ao clicar no proces-
so individual, é possível sa-
ber qual órgão ou institui-
ção privada é responsável 
pelo projeto em questão, 
qual o número do processo, 
suas diretrizes urbanísticas 
e informações relacionadas 
aos atos de aprovação do 
projeto. 

O Plano Diretor de Or-
denamento Territorial e Ur-
bano do DF (PDOT), apro-
vado em 2009, definiu que 
369 áreas da capital são 
passíveis de regularização. 
Porém, segundo o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, Ma-
teus de Oliveira, nesses dez 
anos, apenas 12% dos pro-
cessos estão em fase final. 
"Se a gente continuar nesse 
ritmo, todas as áreas serão 
regularizadas em 100 anos. 
Precisamos virar a página 
sombria das invasões no 
DF", comentou.

Para o Secretário, o Por-
tal deve atuar como meca-

nismo de esclarecimento 
para a população. “Iden-
tificamos que umas das 
maiores dificuldades da 
regularização é a falta de 
clareza de informações, di-
ficuldade de entendimento 
e acesso à informação. O 
Portal de Regularização é 
uma forma de fazer com 
que a informação seja de 
fácil acesso a todos”, pon-
tuou Mateus.  

 Por meio do site, qual-
quer interessado pode ve-
rificar a autenticidade da 
regularização fundiária da 
sua região, o que, para o 
Secretário, deve colaborar 
para extinção da grilagem 
de terras no Distrito Fede-
ral. “O Portal vem também 
para orientar a população 
quanto a isso. Os grileiros 
não poderão mais enganar 
as pessoas, a informação 
está ali”, comentou. 

As consultas no Portal 
da Regularização são total-
mente gratuitas e não é ne-
cessário o preenchimento 
de nenhum tipo de cadas-
tro prévio. 

Portal da Regularização traz informações sobre 
regularização fundiária em todo o Distrito Federal.
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ESTOU SUPERSATISFEITO,
ESTOU SAINDO COM MEU RAIO-X NA MÃO.

Daniel Lopes

FUI MUITO BEM 
ATENDIDA! ESTOU MUITO 
SATISFEITA COM A UPA 
DE CEILÂNDIA.

Natalia Marques

MUITO BOM E RÁPIDO.
ESTOU VOLTANDO FELIZ 

PARA CASA.

Maria José Silva

Fale conosco /govdf gov_df 9532-1873 DF.GOV.BR

saúde,
cada ação conta.

Para cuidar cada dia
melhor da sua

Pouco a pouco, a saúde no Distrito Federal está melhorando. E isso é resultado de muito trabalho e ações 

para você ser sempre bem atendido. Este ano, todas as  6 UPAs da nossa cidade passaram por uma grande 

reforma e foram inteiramente recuperadas. Além disso, o GDF instalou novos equipamentos médicos e repôs 

medicamentos em todas elas. O GDF é ação. É cuidado. É melhoria. E é todo dia.


