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33ª Assembleia Geral Extraordinária:
Solar de Brasília a um passo da legalidade

A

continuação da 33ª Assembleia
Geral Extraordinária, realizada
no dia 25 de Abril, foi a maior
Assembleia da história do Condomínio
tendo contado com a presença de 431
condôminos. A pauta foi a regularização do Solar de Brasília, tendo sido
apresentados os valores finais de venda direta dos nossos lotes, com base
nos cálculos realizados e negociados
pela Comissão de Regularização junto
à Terracap, com significativo desconto
no preço de mercado decorrente da valorização das benfeitorias realizadas ao
longo das gestões do Condomínio.
Após diversas reuniões com a Terracap, chegou-se ao valor das benfeitorias
de R$ 35.400,00 por lote. Esse valor
foi corrigido pela fórmula de cálculo
da valorização das benfeitorias tendo-se chegado ao valor de R$ 210.000,00
incluindo as benfeitorias e a valorização decorrente, o qual foi abatido do
“preço de mercado” dos lotes que era
R$ 398.000,00, chegando-se então ao
preço médio de venda direta para os lotes 800 m² do Solar de Brasília de R$
188.000,00. Com o desconto de 25%
para pagamento à vista, esse valor passa
para R$ 141.000,00.
Em um comparativo com o Ville de

Montagne e a Etapa 2 do Jardim Botânico, o valor de venda direta dos lotes
do Solar de Brasília é aproximadamente
6,38% menor que os do Ville de Montagne e 10,64% menor que os lotes da
Etapa 2 do Jardim Botânico. Ou seja,
como possuímos muitas benfeitorias e
elas são de ótima qualidade, como se
esperava, isso resultou em excelente
valorização e fez com que o metro quadrado de terreno do Solar de Brasília
descontado a valorização decorrente
das benfeitorias, fosse o menor de toda
a região do Jardim Botânico.

Contrato de Compra e receber o boleto
para o pagamento do preço à vista ou
da entrada inicial, se for o caso. A partir
da data do encaminhamento da minuta
de escritura pública de compra e venda
ao cartório de notas, o prazo é de 30
(trinta) dias para pagar o ITBI e assinar no cartório indicado, o Instrumento
Público pertinente.

Nos casos de parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o prazo para assinatura
da escritura, poderá ser prorrogado
pelo prazo do parcelamento concedido
pela Secretaria de Estado de Fazenda
Edital de Venda Direta do do Distrito Federal – SEF/DF. Após a
Solar de Brasília e prazos comprovação do pagamento integral do
ITBI o prazo para assinar a escritura é
obrigatoriamente, de 30 (trinta) dias, a
Publicado no dia 26 de Abril, o edi- contar do vencimento da última parcela
tal 01/2018 sinaliza os últimos passos do referido imposto.
necessários para que o Solar de Brasília
Por ser um tema muito extenso e em
se torne um condomínio regularizado,
alguns momentos, muito confuso, o adsendo de suma importância cumprir os
vogado do Solar de Brasília, Dr. Mário
prazos de entrega da Proposta de ComGilberto, elaborou vinte respostas para
pra e demais documentos previstos no
as dúvidas mais comuns sobre o procesEdital, que é dia 28 de maio de 2018.
so de regularização que foram apresenA partir da publicação no DO-DF das
tadas e explicadas durante a 33ª AGE e
propostas de compra habilitadas, o que
encontram-se publicadas no nosso site
ocorre após de 28 de maio, o prazo será
através do Informativo Nº 23 de 27 de
de 10 (dez) dias para a assinatura do
abril de 2018.

Nosso jornal está crescendo e
se tornando autossuficiente!
Por meio dos anúncios captados para o jornal, os valores
arrecadados são revertidos para custear sua produção,
impressão e diagramação. Se você possui empresa, comércio ou é um empreendedor, morador do Solar de Brasília e gostaria de anunciar no jornal, entre em contato
com a jornalista Ana Beatriz, responsável pela edição do
jornal, pelo e-mail: anacomaru.jornalista@gmail.com.
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A legalização dos muros e
guaritas de condomínios
horizontais se aproxima

D

esde o dia 15 de maio até o
dia 29 de maio, a minuta do
texto da nova lei que deverá legalizar a existência dos muros e
guaritas dos condomínios horizontais
do DF, está disponível no site http://
www.segeth.df.gov.br/consultas-publicas-/ para consulta pública, dentro
da aba “participação”. Onde além de
apreciar o conteúdo inicial da regulamentação dos cercamentos, poderão
ser feitas críticas e sugestões pelos
condôminos. Aproveitar este espaço
de participação construtiva é muito
importante.
A Presidente da União dos Condomínios e Associações de Moradores do
Distrito Federal (ÚNICA-DF), Júnia
Bittencourt, apresentou, no ano passado, ao Governador Rodrigo Rollemberg, um documento com sugestões
para a legalização dos cercamentos, disse não acreditar em uma possível ação
de derrubadas pela AGEFIS, ao contrário do que foi noticiado pelo blog Radar
DF em Maio deste ano. “As derrubadas
só poderiam acontecer por meio de uma
determinação judicial, como no caso
do Village Alvorada, uma vez que seria
uma situação muito ruim para o Governo, que já está buscando meios para viabilizar a legalização dos cercamentos”
explica Júnia.

Comer &
Viver bem
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

O

Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL,
2014), elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014, ressalta que
a alimentação adequada é a prática
alimentar apropriada aos aspectos
biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. O que não
tem mais aproveitamento na cozinha
deve receber uma correta destinação,
sendo depositado no próprio jardim
ou na horta com a finalidade de se recompor ao ciclo natural da terra.

Ela conta ainda que não sabe se o
modelo proposto pela ÚNICA-DF fruto
de extenso debate entre administrações
e condôminos, será aproveitado na íntegra ou em partes pela Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação (Segeth). “Espero que seja
acatada pelo menos a essência que
representa as nossas necessidades no
DF” informa. Após a finalização da
consulta pública por meio virtual, serão realizados encontros presenciais
com as administrações dos condomínios, moradores e representantes do
Governo, para que sejam debatidos os
principais pontos a serem garantidos
no documento de legalização.

Abacaxi e seus benefícios - Possui propriedades anti-inflamatórias,
antioxidantes e anticancerígenas. A
concentração dos nutrientes não está
na polpa, mas na casca do abacaxi, que contém grandes quantidades
de bromelina, um antioxidante que
ajuda a tratar lesões, complexo B,
cálcio, zinco e vitamina A. O chá da
casca do abacaxi é recomendado para
quem sofre de reumatismo, artrite,
gripes ou resfriados comuns.
INGREDIENTES - 1 litro de água e
Casca de um abacaxi (médio) inteiro
e um pouco da polpa.
MODO DE PREPARO - Lave bem
os pedaços da casca. Leve-os para
ferver na água junto com a polpa.
Deixe no fogo por dez minutos. Desligue e deixe descansar por três minutos. Coe e beba imediatamente.
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Como funcionam a coleta
seletiva de lixo e a entrega
de correspondências?

N

a correria do dia a dia, seguimos nossa rotina, muitas vezes sem nos perguntar, como
alguns serviços funcionam dentro de
um condomínio? É a maneira mais
eficaz? Existem outros modelos? Nesta edição, vamos explicar como funciona e quem são as pessoas responsáveis pela Coleta do Lixo e a Entrega
das Correspondências.

A

Correio – Três funcionários são

responsáveis por receber em média
2500 correspondências e encomendas por dia, que são separadas, por
quadras, catalogadas e entregues nas
1.269 caixas de correio residenciais
e comerciais do condomínio, pelos
mesmos funcionários. Segundo o diretor de Administração e Segurança,
José Araújo Gonçalves, o modelo de
entrega garante comodidade e agilidade ao morador, que não dispõem de
tempo para buscar a correspondência na Administração. No que se refere às correspondências registradas/
encomendas, não entregues devido
à ausência do destinatário ou pessoa
autorizada a receber, é deixado um
“aviso de correspondência”, para ser
retirada na administração no prazo de
até sete dias.

Hélio Alves, Walmir Gonçalves e Ricardo Fernandes

o lixo armazenado em contêineres ao
lado das portarias, porém, o mau cheiro e a proliferação de insetos chamou
atenção da Vigilância Sanitária, que
solicitou a mudança do sistema de
coleta para o modelo atual, adotado
pela Administração e demais condomínios, como o Ville de Montagne,
mais eficiente e higiênico. A coleta é
realizada de casa em casa pela empresa Top Ambiental que possui contrato
com o Condomínio para realizar esse
serviço, mediante pagamento mensal
de R$31.119,88. Em média são recolhidos por mês 180 toneladas de lixo.
Lembrando que a coleta de lixo orgâColeta seletiva de lixo – Quan- nico e podas de jardinagem são reado o condomínio possuía em torno lizadas às 2ª, 4ª, 6ª feiras e sábados,
de apenas 200 residências, a coleta exceto feriados e a de lixo reciclável
era realizada pelo GDF, que recolhia às 3ª e 5ª feiras, exceto feriados.
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Área de Lazer do Solar de
Brasília, além de dispor de
02 churrasqueiras, 01 quadra
poliesportiva, 01 quadra de vôlei na
areia, 01 de futebol society e 01 quadra de tênis (todas com iluminação
para uso noturno) e até mesmo uma
pista de skate (a primeira do Jardim
Botânico), oferece também aulas de
Judô e aulas de Tênis. Os profissionais não possuem vínculo empregatício com a Administração e parte do
valor cobrado pelas aulas, é revertido
ao condomínio, a título de custeio do
espaço utilizado para a realização das
atividades.
Há 30 anos praticando judô e
dando aula há 16, Francisco de Assis
Ferreira Rufino, formado em educação física e pós-graduado em Medicina do Esporte, dá aulas há quatro
anos na Área de Lazer; as aulas de
judô acontecem nas segundas e quartas-feiras. Às 19 horas é a turma infantil e a partir das 20h a turma de
adultos. Caso esteja interessado entre
em contato pelo número (61) 995671001.
As aulas de tênis são realizadas as
terças e quintas durante a manhã e a
noite, os dias e horários, também podem ser combinados entre os alunos
e o professor Marcel Moreira Aguiar,
que há quase quatro anos utiliza a
Área de Lazer para ensinar o esporte
para crianças e adultos. Há 22 anos
jogando profissionalmente, chegou
a treinar o parceiro de tênis, Eladio
Ribeiro Neto, que figurou o TOP 300
do ranking mundial da Associação
de Tenistas Profissionais (ATP), que
desde a década de 90, promove torneios mundiais da modalidade. Para
agendar uma aula entre em contato
pelo telefone: (61) 98489-8884.

