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Moradores comemoram assinatura da ordem 
de serviço para início da obra de iluminação 
 

 

Cerca de 100 pessoas recepcionaram o 

governador Rodrigo Rollemberg em café 

da manhã, ao lado do Centro Comercial 

Alpha Center, para comemorar a assinatura 

da ordem de serviço que inicia o processo 

de iluminação do bairro, emenda da 

Deputada Telma Rufino, que também 

esteve presente no evento, no dia 10 de 

dezembro. 

 A previsão é que as obras sejam iniciadas 

no bairro ainda no mês de dezembro e 

concluída até o final de janeiro. Serão 

instalados 2 mil metros de rede de baixa 

tensão, 50 braços pesados com luminárias, 

23 postes de aço curvo de 7,5 metros com 

luminária e 33 postes de rede aérea. 

Durante o evento, a Deputada Telma Rufino 

ressaltou a importância de um trabalho em 

conjunto com o governo ao disponibilizar R$ 

560 mil que serão destinados a instalação  

 

da iluminação e manutenção da rede. 

"Encerramos 2016 de forma muito positiva 

aqui no Setor Habitacional Tororó. Hoje 

marcamos o início das obras de iluminação 

que vão trazer inúmeros benefícios para a 

comunidade, principalmente mais 

segurança. Em 2017 vamos continuar 

trabalhando para trazer mais qualidade de 

vida e infraestrutura para o bairro. A 

parceria com o governador é fundamental 

para continuar avançando. Contem 

comigo", afirma a deputada. 

O governador chegou mais cedo para 

visitar o setor e verificar os reparos feitos 

pela Novacap nas ruas com a finalidade de 

facilitar o tráfego nas avenidas internas que 

ficam intrafegáveis com o começo da 

chuva. Rollemberg classificou a ação 

promovida pelo governo e sociedade 

como uma grande parceria a ser replicada.  
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"A população do Tororó deu um belo 

exemplo. O governo vive uma situação 

financeira muito complicada. Para que 

fossem realizadas as obras, a população 

entrou com o material e a Novacap com a 

mão de obra. Sabemos que não podemos 

fazer tudo sozinho com a agilidade 

necessária para atender as demandas da 

população. Mas com parceria tudo é 

possível", relata o governador.  

 O governador anunciou ainda a realização 

de estudo duplicação da DF-140. "Essa é 

uma importante obra considerando a 

expansão urbana do setor", concluí o 

governador. 

Residencial Santa Felicidade recebe licença de instalação 
 

  

O Setor Habitacional 

Tororó comemora mais 

uma etapa de luta em 

busca da regularização 

com a concessão da 

licença de instalação do 

Residencial Santa 

Felicidade do 

empreendedor Rodrigo 

Nogueira. Esse é um dos 39 

com empreendimentos 

em processo de 

regularização. Apenas três 

concluíram o processo de 

regularização, são eles, o 

Parque do Mirante, o 

Querência e o Chapéu de 

Pedra.  

A presidente da Aetor, 

Maria José Feitosa, avalia 

de forma muito positiva a 

ação do governo. 

"Estamos com a sensação 

de parte do dever 

cumprido. Avançamos 

muito neste último ano 

com os processos de 

regularização do bairro. 

Conseguimos colocar o 

Tororó como prioridade do 

governo para 

regularização".  

Segundo a Presidente do 

Ibram, Jane Villas Boas, 

esse é um momento muito 

especial. "Nem sempre o 

governo consegue fazer 

tudo. Aqui é um exemplo 

onde a comunidade se 

une e avança junto com o 

governo".  

Também participaram do 

evento os secretários de 

Infraestrutura e Serviços 

Públicos, Antônio 

Raimundo Santos Ribeiro 

Coimbra, das Cidades, 

Marcos Dantas, e de 

Gestão do Território e 

Habitação, Thiago Teixeira 

de Andrade; o chefe da 

Casa Militar, coronel 

Cláudio Ribas; os 

presidentes do Ibram, Jane 

Vilas Bôas, e da Agência 

de Desenvolvimento do DF 

(Terracap), Júlio César de 

Azevedo; os diretores 

presidentes da Novacap, 

Júlio Menegotto, e da CEB, 

Ari Joaquim da Silva; e o 

administrador de Santa 

Maria, Hugo Gutemberg 

Correia Monteiro Da Silva. 
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Qual a importância do licenciamento ambiental para o empreendimento  
 

O licenciamento ambiental é um processo administrativo obrigatório. A ausência pode 

acarretar em multa e configura crime ambiental.  A licença é dividida em três etapas: a 

prévia, instalação e operação. A licença prévia consiste na apresentação de informações 

preliminares do parcelamento com referente a concepção e a localização. A licença de 

instalação consiste na apresentação dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. A licença permite o 

início de obras, porém não autoriza o funcionamento. Já a licença de operação autoriza o 

funcionamento da atividade ou empreendimento, após a verificação do cumprimento 

das exigências que constam nas licenças anteriores. 

Todas as informações podem ser acessadas no site da Aetor: www.aertororo.com.br . Lá é 

possível ter acesso a cartilha ambiental com todas as informações relacionadas ao 

processo de regularização.  
 

 

 

 

 

Fotos, vídeos e muito mais  
 Não pode participar do evento? Veja a cobertura completa no site da associação 

www.aertororo.com.br. Lá é possível assistir o discurso do governador Rodrigo Rollemberg 

sobre as ações no bairro e duplicação da DF-140 e as fotos do evento. Não deixe de acessar 

a nossa página no facebook @aertororo  

Jornalista responsável:  

Janaína Vieira - DRT 9762/2009-11  

NOVA SEDE DA AETOR NO ALPHA CENTER  

A Associação dos Empreendedores do Tororó encerra o ano com mais uma grande 

vitória. A partir de janeiro, a associação já contará com nova sede no Centro Empresarial 

Alpha Center, as margens da DF-140. Com localização privilegiada, a sede possui uma 

recepção e uma sala para reunião e atendimentos.  

“Esse foi mais um compromisso assumido por essa gestão, que se preocupa em dar 

conforto ao seu associado. Sabemos que juntos podemos avançar mais nas questões do 

bairro”, afirma a presidente da Associação, Maria José Feitosa.  

O local irá funcionar em horário comercial de segunda a sexta-feira. A equipe da Aetor 

entrará em recesso natalino do dia 19 de dezembro ao dia 6 de janeiro.   
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