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Novo Administrador Regional do Jardim
Botânico visita o Solar de Brasília
Entre os pontos discutidos, foi destacada a regularização dos lotes onde se encontram a Administração, os
Serviços Gerais e a Área de Lazer do Condomínio.
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Minha horta no quintal

Conheça as dicas do Agrônomo Paulo Azevedo
Para mais dicas de cultivo e manejo de horta entre em contato com o Agrônomo Paulo Azevedo pelo número:
9858-4940 e conheça a página ‘Horta e Pomar em Casa’ no Facebook.
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Solar de Brasília articula com
Administrador Regional e
GDF melhorias para o bairro e
o Decreto 39.330/18
Só no mês de janeiro foram realizadas três
reuniões entre os síndicos dos condomínios da
região e o GDF, a fim de coletar as principais
demandas referentes à regularização além de
melhorias para o Jardim Botânico.
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Eleições no Solar:
Conheça as chapas inscritas!
O prazo de inscrição das chapas candidatas
à nova diretoria executiva do Solar de
Brasília chegou ao fim na segunda-feira, 21
de janeiro. A Comissão Diretora do Processo
Eleitoral (CDPE) já se reuniu para analisar a
documentação apresentada pelos candidatos.
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Coleta seletiva

Reforço do cronograma do
recolhimento do lixo e as
novidades implantadas pelo
Solar em 2018
A Administração do Solar de Brasília
reforça novamente os dias e a forma de
acondicionamento de cada resíduo a ser
descartado.
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Solar de Brasília articula com Administrador
Regional e Secretários de Governo do DF melhorias
para o bairro e aperfeiçoamento do Decreto 39.330
Só no mês de janeiro foram realizadas três reuniões entre os síndicos dos condomínios da região e o GDF, a
fim de coletar as principais demandas referentes à regularização além de melhorias para o Jardim Botânico.

N

a quarta-feira (23/01), foi realizada uma reunião na sede da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), antiga SEGETH, com o novo
Secretário de Estado, Dr. Matheus de
Oliveira. Na ocasião o Síndico do
Solar de Brasília, Sr. Pedro Humberto
Lobato, foi acompanhado por quatro
condôminos, além do Administrador
Regional, Sr. João Carlos Lossio. Foram apresentadas por meio de Ofício,
sugestões de aperfeiçoamento no Decreto 39.330/18 e uma proposta de
‘Projeto de Lei Complementar’ para
substituir o Decreto, confeccionada
pelo advogado do Solar de Brasília,
Dr. Mário Gilberto. No entendimento

N

do Síndico e do advogado isso, com
Na ocasião, o Secretário de Estado,
certeza, traria mais tranquilidade e se- Dr. Matheus Oliveira, informou que
gurança aos moradores dos condomí- o Governador já havia determinado
nios horizontais.
a criação de um grupo de trabalho
Entre as outras questões discutidas, composto por diversas secretarias de
foi também destacada a necessidade governo, com a finalidade de estudar o
de regularização dos lotes onde se Decreto 39.330 e, dentro de 180 dias,
encontram a Administração, os Serviços apresentar um Projeto de Lei Complementar
Gerais e a Área de Lazer do Condomínio. que deve substituir o Decreto.

Novo Administrador Regional do Jardim
Botânico visita o Solar de Brasília

a quarta-feira (16/01), o Solar
de Brasília recebeu a visita do
novo Administrador Regional
do Jardim Botânico, Sr. João Carlos
Lossio e seu Chefe de Gabinete, Sr.
Luís Carlos Dantas Guimarães. O Administrador Regional é delegado de
polícia aposentado, morador da nossa
região há muitos anos e conhece com
profundidade os problemas e as necessidades do bairro.
A reunião foi realizada na sede do
Condomínio e contou também com
a presença dos demais Diretores.
O Síndico, senhor Pedro Humberto
Lobato, aproveitou a oportunidade
para apresentar ao Administrador
Regional as principais demandas
do Solar de Brasília. Entre essas

demandas, foi solicitada maior
agilidade na concessão das Cartas
de Habite-se das casas do Solar de
Brasília; a retirada dos caminhões de
venda de terra e grama que invadiram
a área reservada para o Centro Urbano
do bairro, na Quadra 1, ao lado do
trevo da ESAF; a autorização do
Departamento de Estradas e Rodagem
do DF (DER) para a utilização do
estacionamento da área externa
adjacente ao comercio da Quadra
3; gestões junto à CEB para que ela
substitua a iluminação das avenidas
externas de acesso às quadras do
Condomínio por luminárias de LED;
implantação de uma Delegacia de
Polícia, uma Escola, um Posto de
Saúde e uma Zona Eleitoral no

bairro do Jardim Botânico. Por fim,
a Administração do Solar de Brasília,
solicitou também, a construção
de um viaduto no balão da Escola
Fazendária, como uma solução aos
recorrentes engarrafamentos na DF-001.
Após a reunião, o novo
Administrador e seu Chefe de
Gabinete foram convidados a
conhecer as instalações, ruas,
avenidas e a Área de Lazer do
Condomínio. Ao retornar, o Dr. João
Carlos Lossio, expressou ao Síndico
e demais Diretores sua satisfação com
a organização, limpeza, segurança e
beleza do condomínio. Prometeu todo
apoio da Administração Regional
do Jardim Botânico às demandas do
Solar de Brasília.
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Novo calendário de
coleta do lixo

A

tendendo às sugestões encaminhadas por diversos condôminos, com a finalidade
de melhorar a coleta seletiva do lixo
residencial no Condomínio, a Administração fez um novo estudo sobre o
assunto. Para evitar o acúmulo de sacos de lixo nas ruas e assim melhorar
o aspecto geral do nosso Condomínio, a partir de 1º de fevereiro, a coleta do lixo seletivo no Condomínio
ficará assim:
• 2ª, 4ª e 6ª feiras, exceto feriados - devem ser colocados para
fora de casa e depositados nas
lixeiras suspensas apenas os
SACOS PRETOS com LIXO
ORGÂNICO, incluindo podas
e aparas de jardinagem.
• 3ª e 5ª feiras e sábados, exceto
feriados - devem ser colocados
para fora de casa e depositados
nas lixeiras suspensas apenas os
SACOS AZUIS com LIXO
SECO E RECICLÁVEL.
Todos os dias a partir das 09
horas, o caminhão inicia a coleta do
lixo pelo Conjunto 1 da Quadra 1,
passando em seguida para a Quadra
2 e 3. Eventualmente, pode ocorrer
algum atraso devido a problemas
mecânicos no caminhão ou excesso
de lixo, que ocasiona a necessidade
de trocar o caminhão. Novidades

implantadas em 2018:
Recolhimento
de
utensílios
domésticos descartados – Todo
último dia útil do mês será realizada
a coleta de utensílios domésticos que
os condôminos desejarem descartar.
É necessário agendar o descarte,
com até dois dias úteis antes da
data prevista de recolhimento,
telefonando para a secretaria do
Condomínio (3339-3288 ou 984249724), informe seu endereço e o tipo
de item a ser recolhido. Realizado o
agendamento, o caminhão passará
no endereço indicado, a partir das 10
horas do último dia útil do mês.
Triturador de galhos (até 10 cm
de diâmetro) – Como solução a um
problema recorrente de acúmulo
das podas de árvores, o condomínio
adquiriu um biotriturador (previsto
no PIA 2018/2019) com capacidade
para galhos de até 10 cm de diâmetro.
O material triturado será utilizado
inicialmente para forrar (coroar) as
árvores e plantas do condomínio. O
condômino interessado em triturar
os galhos provenientes das podas,
deverá agendar um dia antes, a coleta
do material, por meio da secretaria
(3339-3288 ou 98424-9724) e
informar o endereço para a coleta.
O caminhão passará a partir das 10
horas do dia seguinte. Portanto, os
galhos a serem recolhidos devem
ser postos ao lado da lixeira, no dia
agendado, antes das 10 horas.

Eleições no
Solar:
Duas chapas
se inscreveram
para concorrer!

O

prazo de inscrição das
chapas candidatas à nova
diretoria executiva do Solar de Brasília chegou ao fim na segunda-feira, 21 de janeiro. Ao todo,
inscreveram-se duas chapas. Agora
a Comissão Diretora do Processo
Eleitoral (CDPE) irá se reunir para
analisar se a documentação apresentada pelas chapas esta de acordo com o previsto na Convenção e
decidirá se elas serão homologadas
ou não para concorrer na eleição. O
passo seguinte será a divulgação aos
condôminos das propostas e ideias
de cada uma das chapas homologadas pela CDPE. A eleição a ser realizada em 30/MAR/2019, por certo,
envolve uma grande responsabilidade, tanto das chapas concorrentes
quanto dos demais condôminos que
têm em mãos o poder de decidir
quem irá administrar o Condomínio nos próximos dois anos. Segundo o Síndico, Sr. Pedro Humberto
Lobato, essa importante decisão,
terá forte impacto na vida de todos
os condôminos e de suas famílias.
Portanto, o comparecimento na Assembleia de 30/MAR/2019 na qual
será realizada a eleição é de fundamental importância para o futuro do
Solar de Brasília.
• Chapa PRÓ QUALIDADE
DE VIDA, encabeçada pelo condômino Sr. ANDRÉ LUIZ DE
FREITAS (03-28-15); e
• Chapa AVANÇA SOLAR, encabeçada pela condômina Sra. MARIA AUXILIADORA (03-28-04).
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Minha horta no quintal
Dicas de cultivo e manejo com o
Agrônomo Paulo Azevedo

F

ormado em Agroecologia pela
Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ) desde 1982. Proprietário da Empresa de
Consultoria e Execução de ProjetosHorta e Pomar em Casa-.
Os benefícios em fazer uma
horta em casa são muitos e variam
desde as questões ambientais, de
qualidade de consumo, às sociais e
econômicas. Segundo o senhor Paulo
Azevedo, formado em Agronomia
e Agroecologia, a qualidade dos
alimentos consumidos, aliados à
saúde e recuperação do solo e meio
ambiente em que vivemos, é um
dos princípios básicos que norteiam
o trabalho e as oficinas que produz.
Voltado para o cultivo amigável
e sustentável, explica que espaço
não é um fator impeditivo para que
você possa fazer sua própria horta
e existem diversas modalidades de
plantio que podem ser escolhidas para
caber e satisfazer suas necessidades e
condições:

• Vasos – Indicados para locais
menores, ou que possuam pouca área de luz.

• Espiral de Ervas – Ocupa

pouco espaço enquanto abriga
microclima variado com diversas plantas (culturas) diferentes, aproveitando mais pontos
de luz.

• Canteiro no chão – Para

médios ou grandes espaços,
tem a necessidade de ser capinado regularmente a fim de evitar a proliferação de ervas daninhas, além de ser preciso cercar
a área. É preciso redobrar a
atenção ao escolher o local e as
plantas a serem cultivadas.

• Mandala – Vantagem estética

e de design além de aproveitar
áreas diferentes de iluminação
de acordo com as necessidades
de cada planta.
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A escolha do solo, tipo de adubo,
local do canteiro e as plantas que
dividirão o espaço são essenciais para
o sucesso de sua horta. É importante
lembrar que são necessárias no
mínimo entre 5 a 6 horas de luz para
as plantas crescerem e produzirem
bem. A terra preta orgânica é uma
das principais aliadas, combinada aos
adubos preferencialmente orgânicos
como húmus de minhoca, farinha de
ossos, torta de mamona, composto de
lixo orgânico doméstico e o Bokashi
– Produto da agricultura japonesa,
é um fermentado de organismos
vivos, que acelera a decomposição
da matéria orgânica -. A drenagem
do solo é imperativa para qualquer
modalidade de cultivo escolhida. O
coroamento ou a forragem das plantas
é essencial para manter a umidade do
solo durante a época da seca e além
de controlar o crescimento de plantas
invasoras, gera matéria orgânica para
o solo. Pode ser feita com aparas de
grama, capim, serragem (material
proveniente da trituração dos galhos,
pelo biotriturador do condomínio) ou
palha de arroz.

