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À direita a presidente do Ibram, Jane Villas Boas, deputada Telma Rufino, representantes da Sema e a presidente da AETOR, 

Maria José Feitosa  

GOVERNO E COMUNIDADE DEFINEM UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS DO PARQUE ECOLÓGICO TORORÓ 

Em uma ação conjunta, a 

Associação de 

empreendedores do Tororó 

e o Instituto Brasília 

Ambiental -IBRAM 

discutiram com a 

população do Setor 

Habitacional Tororó 

proposta para utilização do 

Parque Ecológico do Tororó 

e os projetos prioritários para 

utilização do recurso da 

compensação ambiental.  

Entre elas, a construção de 

uma sede administrativa, de 

banheiros coletivos, 

instalação de sinalização, 

uma estrutura de apoio 

para o policiamento 

ambiental e medidas 

educacionais. As 

proposições serão 

analisadas pelo órgão 

ambiental que retornará ao 

Setor para apresentar quais 

foram as propostas que 

serão executadas.  

"Considero importante a 

participação da 

comunidade nas definições 

das melhorias que devem 

ser feitas no parque. Afinal, 

somos nós que utilizamos. 

Isso mostra o compromisso 

do Governo em ouvir a 

população", afirma a 

presidente da Aetor, Maria 

José Feitosa. 

Cerca de 150 pessoas 

participaram do evento. 

Também estiveram 

presentes o administrador 

de Santa Maria, Nery do 

Brasil, o administrador de 

São Sebastião, Valdir 

Cordeiro, Major ítalo do 

Batalhão Rural, o 

empreendedor responsável 

pela compensação 

ambiental, Tomaz Alexandre 

Viteli e representantes da 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Ivens Drumond.  

Parte do valor da 

compensação ambiental 

foi investida nas pistas de 

caminhada. É ainda de 

responsabilidade do 

empreendedor realizar os 

projetos de infraestrutura e o 

plantio de 60 mil mudas. 

Para isso, ele aguarda uma 

definição do órgão 

ambiental. 

“É fundamental o diálogo 

com a sociedade desde o 

início para podermos 

trabalhar em conjunto.”, diz 

a Presidente do Ibram, Jane 

Villas Boas.  

Novas propostas podem ser 

feitas pelo telefone no 

número (61) 3214-5692.
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DEPUTADA TELMA DESTINA 2 MILHÕES EM 
EMENDA PARA O TORORÓ   
 

A Deputada Distrital, Telma Rufino, 

anunciou a destinação de 2 milhões em 

emendas para o Tororó, durante evento 

que discutiu propostas para o Parque 

Ecológico Tororó. Desses, 600 mil já foram 

liberados a CEB para conclusão da 

iluminação de todo setor. A deputada 

também irá destinar 1, 4 milhões para obras 

de infraestrutura.  

 

A deputada agradeceu ao empenho do 

Ibram em ter liberado as obras de 

manutenção das vias internas do bairro que  

devem ser iniciadas no segundo semestre.  

 

De acordo com a deputada, a 

implantação só será possível em virtude do 

um esforço em conjunto com o Governo.  

 

"As coisas acontecem porque a uma 

parceria grande entre a Câmara Legislativa 

e o Governo do Distrito Federal que já 

liberou as obras no Setor", disse em discurso 

para os moradores presentes no evento.  

 

 

 

 

 

 

Ibram apresenta pendências dos empreendimentos em 
ação articulada pela Aetor  
Representantes dos condomínios e empreendedores foram convocados para participar de 

reunião realizada no dia 24 de maio no Ibram a pedido da Aetor. O objetivo era apresentar 

um levantamento a situação daqueles que tem processo no órgão e que estão com 

pendências.  Participaram da reunião o coordenador da Unidade de Compensação 

Ambiental e Florestal, Ricardo Roriz, e o coordenador de Licenciamento de Parcelamento de 

Solo e Obras de Infraestrutura (Coinf) Rafael Loschi, que explicaram aos presentes quais são as 

medidas que devem ser adotadas por cada representante.  

"Conseguimos colocar o Tororó como setor prioritário para o Ibram. Necessitamos do 

empenho de todos para os empreendedores. De nada valerá o esforço em conjunto com o 

órgão se os empreendedores não fizerem a sua parte", afirma a presidente da Associação de 

Empreendedores do Tororó, Maria José Feitosa.  

Os representantes de cada empreendimento foram oficiados pelo Ibram de todas as 

medidas que devem ser adotadas.   

Os próximos passos são a elaboração do termo de referência para plano de controle 

ambiental, a apresentação dos estudos, inventário florístico e documentações 

complementares e análise com vistas a concessão da licença de instalação corretiva. 

AETOR COM NOVO SITE  
No sentido de dar transparência, agilidade e rapidez na comunicação com seus associados, 

a Aetor promoveu mudança na página da entidade.  Agora os associados podem se utilizar 

desse canal de maneira mais interativa. O site conta com galeria de fotos e vídeos, espaço 

para notícias e comunidades. Também é possível acessar o boletim eletrônico e associação 

passa a contar também com uma página no facebook/aertoro.  

Jornalista responsável:  

Janaína Vieira - DRT 9762/2009-11  


