Informativo Oficial da Administração do Condomínio Solar de Brasília
4ªEDIÇÃO
30 de Julho de 2018

O sonho é realidade: 972 condôminos já foram
convocados para assinar o Controle de Operações
Até o fechamento da 4ª edição do Jornal Solar, já foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal, cinco
listas com os nomes de 972 condôminos do Solar que aderiram à regularização. O Diário Oficial é verificado
diariamente pela Administração do Condomínio, listando os nomes dos condôminos convocados e divulgando
por meio do site, de Informativo por e-mail e nas redes sociais do Condomínio.
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Problemas recorrentes: Descarte incorreto do
lixo e dejetos dos Pets pelas calçadas
Alguns problemas recorrentes são tratados nesta edição, a fim de esclarecer aos
moradores o que ainda é necessário melhorar
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Confira dicas e
cuidados com os Pets
na época da seca
Fique atento aos sinais e deixe a
vacinação do seu bichinho em dia!
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Confira o andamento
dos itens do Plano de
Investimento Anual
2018-2019

Comer & Viver Bem
com Irla Maia
Já ouviu falar em alimento funcional?
Confira o que são e experimente a
receita rápida e prática de panqueca
funcional de banana
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Problemas recorrentes: Descarte incorreto
do lixo e dejetos dos Pets pelas calçadas

A

lgumas medidas de melhoria da qualidade
de vida dos condôminos não dependem
apenas das ações da Administração, mas
também da conscientização e colaboração de
todos. Alguns problemas recorrentes, como o
descarte do lixo e a coleta do dejeto dos animais, são tratados nesta edição, a fim de elucidar aos moradores o que ainda é necessário
melhorar. A Administração do Solar de Brasília
reforça o cronograma de coleta do condomínio e
solicita a colaboração de todos, confira abaixo:

Cuidados
com os
Pets

Lixo orgânico
Acondicionamento – O lixo orgânico e o lixo não reciclável, inclusive as
podas de jardinagem, deverão, obrigatoriamente, ser acondicionados no
mesmo SACO DE LIXO PRETO e deverá ser colocados nas lixeiras no
inicio da manhã, apenas nas 2ª, 4ª, 6ª feiras e sábados, exceto feriados.

Lixo seco/reciclável
Acondicionamento – O lixo seco e reciclável deverá, obrigatoriamente, ser
acondicionado em SACO DE LIXO AZUL e deverá ser colocados nas
lixeiras no inicio da manha, apenas nas 3ª e 5ª, exceto feriados.

U

m problema recorrente no
condomínio é caminhar livremente pelas ruas, sem
se deparar com “presentinhos” desagradáveis deixados nas calçadas
pelos cães e gatos. Infelizmente,
mesmo a Administração tendo instalado ao longo das vias do Condomínio diversos pontos com sacos
plásticos para a coleta do material
orgânico dos Pets, não é raro se deparar com uma “surpresinha” ou
outra pelo caminho. Diante disto, a
Administração do Solar de Brasília
reforça a necessidade da colaboração de todos para que o condomínio
se mantenha limpo e agradável para
a prática de exercícios físicos, evitando notificações e multas.
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Comer &
Viver bem

Confira o andamento dos itens
do Plano de Investimento
Anual 2018-2019

U

m dos itens aprovados por unanimidade durante a 25ª Assembleia Geral Ordinária (AGO)
deste ano, realizada em 26 de março,
contando com a presença de 269 condôminos com direito a voto, foi o Plano de
Investimentos Anual (PIA 2018-2019),
onde são definidas as prioridades de
cada setor do condomínio; como Segurança, Obras e Infraestrutura e Tecnologia da Informação.

Itens já Concluídos - Dos investi-

mentos do PIA 2018-2019 já concluídos está a compra de um segundo veiculo Renault Kangoo para o transporte
interno da equipe de Infraestrutura de
redes/TI do condomínio, visando diminuir o tempo médio de espera de 3
horas pelo transporte dos funcionários
de uma casa à outra, uma vez que até
então, havia apenas um veículo destinado ao deslocamento interno destes profissionais. A aquisição de 11.725 unidades de bloquetes de cimento para fazer
as coroas em 840 árvores das Quadras
1, 2 e 3, como uma maneira de zelar
pela harmonia visual e proteção das
árvores, facilitando a limpeza do mato
em volta das mesmas. A Troca de três
motos Bros 125 antigas dos vigilantes
por três motos zero Bros 150 cc e também, a troca de uma das motos de serviço dos carteiros, por apresentar idade
e quilometragem elevadas, necessitava
de manutenções de alto custo. Ela foi
substituída por uma nova de mesma
marca Bis 125cc/2018. Aquisição de
uma moto nova para ser utilizada pelo
Auxiliar Financeiro, que realiza serviços externos, uma vez que a moto antiga foi furtava em dezembro de 2017 e
por fim, a construção de uma cobertura
com estrutura metálica no lote dos Serviços Gerais para abrigar os veículos do

Condomínio.

Itens em andamento - Na área de se-

gurança, foram adquiridas duas novas
máquinas de alta capacidade de processamento e um storage (um repositório
de dados de rede local, arquivos e processamento de dados armazenados) de
32 TERA de memória para gravação
das imagens das 93 câmeras, uma vez
que os equipamentos atuais estão chegando ao seu limite de processamento,
tornando o sistema de controle de acesso muito lento e a gravação de imagens
prejudicada. Também já está em andamento a pintura dos muros das áreas
de manobra ao final de cada um dos 53
conjuntos do Solar, na cor verde, com
o intuito de melhorar a aparência urbanística e valorização do Condomínio.
Visando trazer mais praticidade e segurança aos funcionários de TI responsáveis pela manutenção da rede de fibra
ótica, está em andamento a troca das
190 tampas atuais das caixas de inspeção de passagem de fibra óptica que são
de concreto e pesam 90 kg cada uma,
por tampas mais leves e práticas feitas
de ferro.

Itens em Licitação – A aquisição de

um triturador industrial para fragmentação das podas de árvores do Condomínio, visando diminuir o volume
e, reduzir o custo com o aluguel de
contêineres, tendo em vista mudanças
realizadas pelo GDF para o descarte
desse material, antes transportado no
caminhão de lixo contratado pelo Condomínio. Segundo a Administração do
Solar, esta aquisição já estava prevista
no PIA 2016/17, mas não foi realizada
uma vez que antes estavam sendo feitos
testes para determinar o tipo e potencia
do triturador a ser adquirido.

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

Alimento Funcional

A

dotar uma alimentação equilibrada, com consumo de vegetais, leguminosas, frutas,
carnes e gordura de boa qualidade,
tem sido uma tendência observada
na população. Esse movimento vem
ocorrendo devido à preocupação com
a saúde, com o envelhecimento saudável e com a prevenção de doenças.
Pesquisas recentes apontam o quanto
uma alimentação adequada e funcional colabora para essa evolução, permitindo maior conscientização sobre
o tema.
Nesse sentido, um grupo de alimentos têm sido alvo de pesquisas
e é considerado capaz de propiciar
efeitos benéficos à saúde quando
consumidos com frequência: são os
alimentos funcionais. Eles, além de
possuírem propriedades nutricionais
básicas, produzem efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à
saúde, devendo ser seguros para o
consumo. Estes alimentos nutrem
e previnem doenças conforme suas
propriedades.

Receita de Panqueca
Funcional
INGREDIENTES – 1 banana + 1 colher de sopa farinha de amêndoas +
canela em pó + 1 ovo
MODO DE PREPARO – misturar todos os ingredientes e colocar na frigideira untada com óleo de coco
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O sonho se torna realidade:
972 condôminos já foram
convocados pela TERRACAP para
assinar o Controle de Operações

A

té a conclusão desta edição do
Jornal Solar de Brasília, já foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal cinco listas, a
primeira do dia 22 de junho contemplou 161 condôminos, que vão pagar
o lote à vista e 06 que deverão pagar
a prazo, com financiamento pela Terracap. A segunda lista foi publicada
em 06 de julho contemplou 155 nomes, sendo 110 moradores que pagarão os lotes à vista e 44 que optaram
pelo financiamento com a Terracap. A
terceira lista foi publicada no DO-DF
em 20 de julho convocando 389 condôminos para a Venda Direta e, no Diário Oficial de sexta-feira, 27 de julho

Expediente
Jornal mensal do Condomínio Solar de Brasília

foi publicada uma lista contemplando 126 moradores habilitados para a
venda direta; e no dia 08 de agosto foi
publicada a 5ª lista convocando 135
condôminos que optaram também,
pela venda direta.
A administração do Solar de Brasília, tem o cuidado de verificar diariamente o Diário Oficial, listando os
nomes dos condôminos convocados
e divulgando por meio do site, de Informativo por e-mail, redes sociais
do Condomínio. Segundo o síndico
Pedro Humberto Benedito, a administração está atenta e continuará divulgando as próximas listas e qualquer
outra novidade sobre a regularização.
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Confira as dicas
e cuidados
com os pets na
época da seca

E

Talita Costa Minervino - Veterinária

m julho, o Correio Braziliense noticiou que agosto será
um mês crítico para o Distrito
Federal, segundo registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a umidade relativa do ar pode
chegar a níveis abaixo de 20%. Em
entrevista ao Jornal Solar de Brasília, a veterinária que atende também
em domicílio, Talita Costa Minervino, condômina há 02 anos e meio, dá
dicas simples, mas essenciais para
prevenir que seu Pet não sofra com a
seca e as mudanças bruscas de temperatura características da região:
Por conta do calor e da baixa umidade, evite passeios longos
principalmente entre as 10 e as 16
horas, lembre-se que a temperatura
do asfalto e das calçadas neste período, pode queimar as patas dos pets.
Se observar que ele está ofegante,
se alimentando menos, se coçando
muito ou lambendo com frequência
as almofadas das patas, é sinal de
ressecamento ou até mesmo queimaduras. Segundo a veterinária,
70% dos animais atendidos por ela,
principalmente filhotes, idosos e os
braquicéfalos (de focinho achatado)
sofrem com a gripe neste período.
“Os cuidados são iguais aos nossos,
recomendo sempre vacinar contra a
gripe nos períodos que antecedem
a época de frio, como abril e maio,
uma forma de evitar que desenvolvam pneumonia (...) neste período é
importante disponibilizar mais potes com água pela casa para os animais de estimação e umidificadores.
Para tratar e evitar o ressecamento da pele, já existem no mercado
bons produtos hidratantes, como o
Hidrapet e na falta dele, podem ser
utilizados Bepantol ou creme hidratante Johnson’s para bebês” informa
Talita. Caso queira tirar mais dúvidas sobre as dicas da veterinária, ou
até mesmo marcar uma consulta,
entre em contato pelo número: (61)
99231-7581.

