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Condôminos e lideranças aguardam assinatura
do Decreto de regulação de cercamentos
Durante a 2ª Reunião Pública foram apresentadas as principais alterações realizadas na
minuta do Decreto de regulação dos cercamentos dos condomínios horizontais
Principais alterações
introduzidas na 2ª minuta
• Emissão de Garantia de manutenção do cercamento e controle
de acesso para os loteamentos
fechados, em processo de regularização na SEGETH;

R

ealizada em 30 de julho, no auditório da sede da Secretaria de
Estado de Gestão do Território e
Habitação (SEGETH), a 2ª reunião pública para debater a regulação dos cercamentos e portarias dos condomínios
horizontais, reuniu advogados, condôminos e os Síndicos representantes
dos loteamentos fechados em regularização, entre eles o Síndico do Solar de
Brasília, Sr. Pedro Humberto, o Diretor
de Obras e Manutenção, Sr. Carlos Alberto, e o Diretor de Administração e
Segurança, Sr. Gonçalves.

vir das pessoas, desde que devidamente identificadas; a altura máxima dos
muros deverá ser de 2,50 metros, com
permeabilidade visual mínima de 70%,
não se aplicando aos lotes que utilizem
os muros do Condomínio. As áreas de
Preservação Permanente (APPs) só poderão ser cercadas com grades e alambrados, evitando o bloqueio dos cursos
d’água e nascentes.

O Secretário de Estado Thiago Teixeira de Andrade apresentou a versão
final da minuta do Decreto que regulamenta os cercamentos. Alguns se opuseram à regulação por meio de um Decreto, sugerindo que se tentasse tramitar
a questão na Câmara Distrital como Lei
Complementar. Porém, para o Síndico
Sr. Pedro Humberto, a medida mais segura, no momento, seria por meio do
Decreto. O texto prevê normas e condições básicas para a autorização dos cercamentos, que dependem também da
sua renovação a cada 10 anos, além das
condições sobre o controle de acesso,
que não poderá cercear o direito de ir e

A solicitação de autorização de controle de acesso deve ser feita através de
requerimento expedido pelo representante do Condomínio ou Associação,
endereçado à SEGETH contendo em
anexo a documentação exigida no Decreto. O prazo de vigência dessa autorização é de 10 anos, podendo ser renovada pelo poder público, desde que
atendidas às condições definidas pelo
Decreto. A solicitação de controle de
acesso pode ser feita até, no máximo,
seis meses após a data de publicação
do Decreto para loteamentos já registrados. Nos outros casos, seis meses após
a data de registro do loteamento.

Sobre a autorização

• Substituição do responsável legal pelo ente legalmente constituído pelos proprietários, para requerer o cercamento e o controle
de acesso;
• Na hipótese da não renovação
do Termo de Autorização, o prazo para remoção do cercamento
e guaritas passa a ser de 90 dias,
a expensas do autorizatário;
• Definição de prazo, a partir do
requerimento, para manifestação
final sobre a solicitação de Autorização para Cercamento e Controle de Acesso, que será de 180
dias;
• Aumento da área construída
das guaritas, excluída a cobertura;
• Situações excepcionais serão
analisadas pela SEGETH, quando não houver condições de atender as disposições do Decreto;
• Redução do prazo para adequação do cercamento e controle de
acesso às disposições deste Decreto passa a ser de 06 meses;
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Comer &
Viver bem

Plano de manejo do Parque
Bernardo Sayão e o destino da
pista de acesso à QI 27

R

ealizada em 27 de agosto no auditório do Fórum Verde, a audiência de conciliação divulgada
pela Associação Comunitária dos Condomínios do Jardim Botânico (AJAB)
como um convite aos Condomínios
associados e moradores interessados
na destinação do Parque Ecológico Distrital Bernardo Sayão, e também da via
HI-104 sul (que dá acesso à QI 27) reuniu Síndicos, diretores e grupos comunitários como a Associação dos Amigos
do Parque Ecológico Bernardo Sayão,
além das partes do processo, CAESB,
TERRACAP e IBRAM.
A Audiência tratava sobre a implantação do projeto de manejo do parque, que prevê também a instalação de
uma Estação de Tratamento de Água
(ETA), apresentado aos moradores em
uma Oficina Participativa realizada em
maio deste ano, na Ermida Dom Bosco a convite do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Com a palavra, tanto
moradores da QI 27 e 29 quanto dos
Condomínios do Jardim Botânico, posicionaram-se a favor do cercamento do
parque, porém as opiniões dividiram-se
com relação à utilização da via HI-104
sul.
Representando a AJAB, parceira
na ação da Associação dos Amigos do
Parque, o advogado Dr. Mário Gilberto,
fez um breve resumo ao jornal Solar de
Brasília, sobre o trâmite dos processos
que tratam além do projeto de manejo
do parque, mas também sobre a abertura da via de acesso à QI 27. “A Associação dos Amigos do Parque Ecológico

Bernardo Sayão, na Ação Civil Pública
por ela requerida contra o DISTRITO
FEDERAL, TERRACAP, IBRAM e
CAESB, não foi requerida a retirada da
via HI-104 Sul e por isso ela ingressou,
perante o TJDFT com um Agravo de
Instrumento, tendo a 3ª Turma Cível do
Tribunal dado provimento ao recurso,
determinando a manutenção da mencionada via de circulação, para ser utilizada pelos usuários e os funcionários
daquela Unidade de Conservação” explica Dr. Mário Gilberto.
O projeto de manejo do parque foi
aprovado em 17 de julho, de acordo
com a instrução nº 282/18 publicada
no DODF do dia 22/08/18. Segundo o
artigo 10, incisos X, XI e XII, a circulação de veículos particulares será restrita
às vias que levam ao estacionamento,
devendo transitar em baixa velocidade, sendo proibido o uso de buzinas. A
via HI-104 sul é elemento estruturador
no projeto do parque, sendo uma via
de acesso preferencial para visitantes e
funcionários, com manutenção constante e sinalização indicando ao usuário as
normas que deverão ser respeitadas ao
transitar por esta pista.
Segundo relatos de moradores do
Lago Sul, poucas das obrigações dos órgãos foram cumpridas até o momento.
Ao final, o Juiz Carlos Frederico Maroja deu um prazo de 60 dias corridos,
para que o IBRAM apresente o cronograma (tempo e orçamento) necessário
para a implantação do parque além dos
recursos para o cercamento imediato de
202 hectares.

COM
IRLA MAIA
Jornalista formada pelo UniCeub Pós
Graduada em Comunicação pela UCB
Estudante de Gastronomia pela Unicesumar Gosta de cozinhar e cuidar da saúde

Você sabe o que
são as Zonas Azuis
(Blue Zones)?

A

s Zonas Azuis são regiões
localizadas em diferentes partes do planeta onde
a população local apresenta maior
longevidade, melhor qualidade de
vida e menor incidência de doenças como câncer, diabetes e problemas cardíacos do que pessoas que moram em outros lugares.
Pesquisas promovidas pela National
Geographic Society, uma das mais
conceituadas instituições científicas
do mundo, identificaram esses locais
e estão documentadas no livro Zonas
Azuis - A Solução para Comer e Viver como os Povos mais Saudáveis
do Planeta, do autor Dan Buettner.
O livro trata essencialmente de
lugares como: a ilha de Ikaria na
Grécia, o arquipélago de Okinawa
no Japão, a região montanhosa da
Sardenha na Itália, a cidade de Loma
Linda na Califórnia (EUA) e a península de Nicoya na Costa Rica.
As pesquisas identificaram a importância de 4 eixos principais que
tornam esses lugares Zonas Azuis:
Comunidade, Alimentação Saudável,
Combate ao Stress e Atividade Física. Além disso, a obra mostra que
é possível a criacão de novas Blue
Zones pelo planeta. Uma excelente
leitura para quem deseja viver mais e
com saúde.
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Você sabia que em 2016 ocorreram três ataques
de cães contra pessoas dentro do condomínio?
Em 2017 esse número diminuiu para duas ocorrências, porém só este ano, já foram registrados
cinco ataques que aconteceram nas áreas co-

Pasta Madre:
Pães artesanais
no comércio da
quadra III do
Solar de Brasília

muns do Solar de Brasília. Diante disto a Administração reforça novamente a necessidade de se
cumprir as normas, de acordo com a Convenção,
os cachorros devem ser conduzidos com coleira,
guia e focinheira. Também já existem no mercado opções para cães braquicéfalos, consulte um
veterinário. Faça sua parte para fazer do Solar
um lugar mais seguro!

C

hegou uma novidade quentinha e saborosa no comércio da quadra III do Solar

de Brasília. A casa de pães artesanais
Pasta Madre abriu as portas oficialmente em agosto e além de pães feitos com fermentação natural, sem
adição de produtos químicos, você
encontra também, produtos orgânicos feitos por produtores locais
como queijos, geleias, frios, doces e
até licores. Daniel Amadio Fujiwara
Arquiteto e agora, o chef padeiro à
frente da Pasta Madre, conta que fazer pão, surgiu como uma forma de
aliviar o estresse e criar alternativas
aos produtos já oferecidos no mer-
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cado. Há 03 anos Fujiwara iniciou
a produção caseira, caindo no gosto
dos vizinhos e até mesmo do mercado La Palma, que encomendava as
deliciosas Ciabattas do chef. Agora,
com a padaria aberta, o que demanda
mais energia e dedicação de Daniel é
o processo de fermentação, que por
ser natural, dependendo do tipo de
massa, pode levar de 8 a 48 horas.

