
Informativo Oficial da Administração do Condomínio Solar de Brasília

17 de Dezembro de 2018
9ªEDIÇÃO

Página 3

Página 2

Licitação para troca da iluminação por 
LED já foi iniciada

Quinhão 16: Enfim a Audiência Pública!

Dicas de controle e 
prevenção de pragas

Fogos de Artifício X Pets
Como manter a tradição 

sem maltratar os animais?

ELEIÇÃO
Não perca o prazo!
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A convocação para essa eleição será 
realizada pelo Síndico,  mediante Edital de 

Convocação, juntamente com a convocação 
da Assembleia Geral Ordinária que é realizada 

na segunda quinzena do mês de março.

Caso encontre algum escorpião em sua 
residência basta ligar para o número 160 

que uma equipe da vigilância ambiental será 
acionada e fará a vistoria no local.

Algumas mudanças e a conscientização da 
comunidade podem levar mais tempo do que 

gostaríamos, por isso separamos também 
algumas dicas, para amenizar o sofrimento 
dos Pets sensíveis aos barulhos dos fogos.
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Conforme aprovado por am-
pla maioria na última AGE, 
o Conselho Fiscal e a CPO 

já deram inicio ao processo de lici-
tação para troca da iluminação pú-
blica do Condomínio por luminárias 
de LED. Depois de reunião com a 
diretoria da CEB foram definidos 
os parâmetros técnicos das novas 
luminárias de LED e foram envia-
dos convites para os fabricantes ho-
mologados pela CEB apresentarem 
propostas de fornecimento das lu-
minárias. Espera-se que ainda esse 
ano o Conselho Fiscal e a CPO pos-
sam formalizar a escolha do fabri-
cante vencedor da licitação e até o 
final do mês de fevereiro de 2019 a 
nova iluminação já esteja instalada 
e funcionando. Importante ressal-
tar que esse projeto será realizado 
sem a necessidade dos condôminos 
pagarem qualquer Taxa Extra, pois 
esse projeto será inteiramente cus-
teado com as economias realizadas 
pela Administração ao longo dos úl-
timos quatro anos.

Ano novo sem queima de fogos 
é algo estranho de se imagi-
nar, certo? Há algum tem-

po vem sendo debatida a questão de 
como manter essa bela tradição sem 
prejudicar a tranquilidade dos Pets, 
idosos e crianças, que por vezes so-
frem com os estrondos e estouros do 
espetáculo de luzes e cores. Os ani-
mais silvestres também são duramen-
te afetados nessa época do ano, prin-
cipalmente os pássaros. 

 Desde 2017, têm sido veiculado 
pela imprensa festejos de final de ano 
realizados pelas Prefeituras de São 
Paulo, Ponta Grossa, entre outros, 
com a queima de “fogos silenciosos”. 
Porém, ao pesquisar sobre este tipo 
específico de produto, os comercian-
tes (de Brasília) alertam: não existem 
fogos de artifício 100% silenciosos, e 
sim com menos pólvora - o que reduz 
o estrondo/estampido (fogos colori-
dos, sem tiro) - além daqueles desti-
nados a ambientes internos (fogos de 
efeito visual), mas possuem o custo 
elevado e também restrições de uso. 
Em entrevista à Folha de S. Paulo em 
04 de dezembro deste ano, sobre o 
Réveillon com fogos silenciosos que 
será realizado na Avenida Paulista, o 
Presidente da Associação Brasileira 
de Pirotecnia (ABRAPI), Eduardo 
Tsugyiama confirmou a informação, 
uma vez que os tradicionais fogos 
precisam da carga de propulsão, de 
abertura e pólvora para funcionar, o 
que gera barulho, mas existem atual-
mente versões que produzem menos 
ruídos/estrondos. 

Fogos de Artifício X Pets
Como manter a tradição sem 

maltratar os animais?

Como proteger seus Pets 
 
 Sabemos que algumas mudanças 
e a conscientização da comunidade 
podem levar mais tempo do que gos-
taríamos, por isso separamos também 
algumas dicas, para amenizar o sofri-
mento dos Pets sensíveis aos barulhos 
dos fogos, afinal, todos merecem um 
feliz ano novo:
• Acomodar os animais dentro de 

casa, em lugar onde possam se sen-
tir em segurança, com iluminação 
suave e se possível um rádio ligado 
com música;

• Fechar portas e janelas para evitar 
fugas e suicídios;

• Dar alimentos leves, pois distúrbios 
digestivos provocados pelo pânico 
podem matar (torção de estômago, 
por exemplo);

• Cobrir gaiolas de pássaros e checar 
cercados de animais;

• Cobertores pesados estendidos nas 
janelas abafam o som, assim como 
cobertores no chão ou um edredom 
sobre o animal;

• Não deixar muitos cães juntos, exci-
tados pelo barulho, podem brigar. 

• Um pouco antes da meia-noite leve 
seu animal para perto da TV ou de 
um aparelho de som e aumente aos 
poucos o volume para que ele se 
distraia e se acostume com um som 
alto. Assim não ficará tão assustado 
com o barulho forte e inesperado 
dos fogos;

• Alguns veterinários aconselham o 
uso de tampões de algodão nos ou-
vidos que podem ser colocados mi-
nutos antes e tirados logo após os 
fogos;

• Calmantes naturais costumam apre-
sentar resultado bastante eficien-
te em animais que historicamente 
apresentam muito estresse.

Licitação 
para troca da 
iluminação 

por LED já foi 
iniciada
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Em março de 2019 a atu-
al diretoria do Condomí-
nio completa seu segundo 

mandato de dois anos, portanto, 
nessa ocasião deverá ser eleita 
uma nova diretoria para adminis-
trar o Solar de Brasília pelos pró-
ximos dois anos. A convocação 
para essa eleição será realizada 
pelo Síndico,  mediante Edital de 
Convocação, juntamente com a 
convocação da Assembleia Geral 
Ordinária que é realizada na se-
gunda quinzena do mês de março. 
 Conforme previsto no Anexo 
V da Convenção do Condomínio, 
que regulamenta e estabelece as 
regras da eleição, o edital de con-
vocação desta AGO deverá ser pu-
blicado com antecedência mínima 
de 90 dias corridos e a inscrição 
das chapas para concorrer na elei-
ção deve ser realizada por meio 
de Requerimento ao Presidente 
da Comissão Diretora do Proces-
so Eleitoral (CDPE), entregue e 
protocolado na Administração 
do Condomínio no prazo de até 
30 dias a partir da publicação do 
Edital de Convocação da Eleição. 
Como a AGO e a eleição já estão 
agendadas para o dia 30 de março 
de 2019, esse Edital deverá ser pu-
blicado antes do dia 27 de dezem-
bro de 2018.

Realizada na segunda-feira 
(10/12) contou com a presença 
de síndicos, moradores, lide-

ranças comunitárias do Jardim Bo-
tânico, especialistas ambientais e ar-
quitetos, além dos representantes do 
Ibram e da PROGEPLAN, empresa 
responsável pela execução e apresen-
tação dos estudos e relatórios do pro-
jeto de impacto ambiental do parcela-
mento do Quinhão 16. 
 Para quem viu a Audiência 
Pública como uma oportunidade 
de sanar dúvidas relacionadas 
ao projeto e os relatórios de 
impacto ambiental, pode ter saído 
frustrado do evento, uma vez que as 
apresentações feitas pelos técnicos 
da empresa PROGEPLAN, apesar 
do longo tempo - aproximadamente 
duas horas de exposição – foram 
superficiais e não expuseram de fato 
quais seriam os impactos negativos 
do empreendimento para a região, 
ou sequer constaram nos slides 
apresentados, aqueles classificados 
como mais graves para discussão. 
O que se tornou alvo de críticas de 
diversos moradores e dos especialistas 
presentes. 
 Com relação às vias de acesso 
e interligação do empreendimento, 
ainda será necessário realizar 
novos estudos (Estudo Viário) que 
posteriormente serão submetidos ao 
Ibram. Atualmente com 14 mil veículos 
em circulação por hora na região, 
onde apenas o empreendimento prevê 
5% de crescimento deste volume ao 
ano, circulando nas principais vias de 
intersecção, os balões da ponte JK e 
da ESAF; porém sem previsão alguma 

de novas rotas alternativas para as 
saídas do Jardim Botânico. Segundo o 
Arquiteto Urbanista, Rômulo Bonelli, 
representando a PROGEPLAN, as 
diretrizes do projeto estão de acordo 
com o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) e as vias de acesso 
da terceira ponte à Estrada do Sol e 
a DF-001, já estariam previstas nas 
Diretrizes Urbanísticas (DIUR) pela 
SEGETH. Entre os usos e atividades 
permitidas dentro destas diretrizes 
estão: instalação de indústrias, 
residenciais unifamiliares, comércio e 
prestação de serviços, equipamentos 
públicos comunitários e espaços de 
uso público (praças, escolas, hospitais, 
etc).
 Com respeito ao Condomínio Solar 
de Brasília, o principal impacto caso 
esse empreendimento do Quinhão 16 
venha a ser aprovado pelo GDF, será no 
tráfego de veículos pelas avenidas de 
entrada e saída do nosso Condomínio. 
De acordo com o atual projeto do 
empreendimento as principais vias 
de acesso ao Quinhão 16 utilizarão as 
avenidas de entrada e saída do Solar 
de Brasília, ou seja, o acesso principal 
será realizado através das avenidas 
localizadas entre as Quadras 2 e 3 
e entre as Quadra 1 e 2 e também 
através da rua que passa em frente à 
Portaria Principal da Quadra 1. Sendo 
assim, para manter a futura qualidade 
de vida no nosso Condomínio e no 
nosso bairro, os condôminos do Solar 
de Brasília e toda a comunidade do 
Jardim Botânico precisam se unir e 
dedicar todos os esforços para tentar 
impedir a aprovação pelo GDF desse 
empreendimento do Quinhão 16. 

O empreendimento prevê apartamentos amplos para 
um alto padrão de vida, comparado ao Noroeste 

segundo Técnicos da empresa PROGEPLAN

ELEIÇÃO
Não perca o 

prazo!
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Mensagem de 
natal e fim de 
ano do síndico

Mais um ano de muitas 
lutas e grandes con-
quistas para o Solar de 

Brasília está chegando ao fi-
nal. Com certeza 2018 foi um 
ano glorioso para nós con-
dôminos e ficará marcado na 
história do nosso Condomínio 
como o ano da regulariza-
ção, no qual realizamos nosso 
sonho acalentado há tantos 
anos! Enfim, estamos rece-
bendo a escritura definitiva do 
nosso lote! 

 Nessa oportunidade, a Ad-
ministração não poderia dei-
xar de agradecer a todos os 
condôminos que se empe-
nharam em participar ativa-
mente das decisões em prol 
do Solar de Brasília e de seu 
crescimento. Juntos, trilha-
mos um longo caminho e es-
tamos agora colhendo os fru-
tos do esforço coletivo. 

 Com a aproximação do 
Natal e passagem de ano, é 
tempo de celebrar, recordar 
e planejar um futuro melhor 
para nossas famílias e para 
o Solar de Brasília, portanto, 
ao ensejo dessas festivida-
des, a Administração e seus 
funcionários desejam a todos 
os condôminos e moradores 
muitas felicidades, amor, paz, 
harmonia, união e sabedoria 
para a nova fase que se inicia 
em 2019. 

Feliz Natal e um iluminado 
Ano Novo a todos!

Dicas de controle e 
prevenção de pragas

A chegada das chuvas e o clima 
imprevisível de Brasília são 
propícios à proliferação de 

pragas como escorpiões, lagartas, ra-
tos, entre outros, que em busca de ali-
mento ou abrigo, acabam entrando em 
nossos lares e jardins. Um dos visi-
tantes mais comuns e perigosos, nes-
ta época do ano, é o escorpião. Pelo 
fato de ser peçonhento, sua picada é 
extremamente dolorosa  podendo até 
mesmo matar crianças e adultos. Se-
paramos algumas dicas encontradas 
no Manual de Controle de Escorpiões 
elaborado pelo Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde. 
 A melhor forma de evitar acidentes 
é adotar medidas de prevenção. Por 
isso, o Ministério da Saúde recomenda 
manter a casa e a área ao redor limpas, 
uma vez que o lixo e entulhos podem 
servir de abrigo para muitos destes 
animais. Também é importante 
ficar atento à limpeza de armários, 
já que ambientes escuros e úmidos 
servem de esconderijos para aranhas 
e escorpiões. Vedar frestas e buracos 
em paredes, assoalhos, forros, meias-
canas e rodapé, além de utilizar telas 
e vedantes em portas, janelas e ralos 
são outras formas de evitar a presença 

dos animais peçonhentos. Para evitar 
acidentes, oriente os jardineiros e 
empregados domésticos a fazer uso 
de luvas e sapatos fechados ao retirar 
entulhos e manusear as plantas no 
quintal. 
 Caso encontre algum escorpião 
em sua residência basta ligar para 
o número 160 que uma equipe da 
vigilância ambiental será acionada 
e fará a vistoria no local. Quem for 
picado pelo animal deve procurar 
imediatamente por atendimento 
médico. O Centro de Informações 
Toxicológicas (CIT), oferece 
esclarecimentos por telefone para a 
população e para os profissionais de 
saúde quanto às ações em caso de 
picada. Basta ligar para o número 
0800-644-6774.

Pedro Humberto Lobato Benedito
Síndico


