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Comida de boteco pode ser  
saboreada no comércio do  

condomínio Império dos Nobres 

FIQUE POR DENTRO
Urbanizadora começa a verificar 

existência de sítios arqueológicos na 
Fazenda Paranoazinho
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Atitudes simples ajudam a prevenir 
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Evite acidentes
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Dezesseis alunos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo 
do Centro Universitário de 

Brasília (Uniceub) ganharam a 
oportunidade de explorar a criati-
vidade na Fazenda Paranoazinho. 
Neste semestre, desenharão alter-
nativas para um centro cultural 
que será implantado pela Urbani-
zadora Paranoazinho (UPSA) no 
futuro bairro da região. 

Como parte das exigências, os es-
tudantes precisarão romper com 
os padrões modernistas da capital 
do país – reconhecida como Patri-
mônio Cultural da Humanidade 
pela Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco). O diretor-presi-
dente da UPSA, Ricardo Birmann, 
foi ao Uniceub apresentar a pro-
posta aos universitários. “Um pro-
jeto de desenvolvimento urbano 
de escala da Paranoazinho já se-
ria desafiador em qualquer lu-
gar, mas aqui acaba sendo ainda 
mais, devido à carga histórica de 
cidade planejada como ícone da 
arquitetura mundial”. 

O projeto do centro cultural deverá 
priorizar pedestres, valorizar o es-
paço público e promover o uso mis-
to dos locais. Segundo Birmann, o 

objetivo é estimular qualidade não 
só para os futuros residentes, mas 
também para quem vive na região 
de Sobradinho. “Hoje morador de 
condomínio faz tudo fora. Então a 
ideia é que todos tenham acesso a 
serviços mais perto de casa, em um 
centro urbano caminhável”. 
Os alunos já começaram a propor 
alternativas de programas, sugerin-
do as atividades que melhor aten-
derão a comunidade. Além disso, 
estudam a forma mais adequada 
para  desenvolver praças, ruas e 

Urbanizadora Paranoazinho estabelece 
parceria com Uniceub

esquinas, por exemplo.  A equipe 
da UPSA acompanhará o trabalho 
ao longo do semestre, auxiliando os 
universitários. 
A professora Emilia Stenzel, que 
ministra a disciplina Projeto de Ar-
quitetura VII, elogiou o pioneirismo 
da UPSA. “Ninguém precisa morar 
sempre no mesmo local e os alu-
nos estão aprendendo a distribuir 
os espaços na rua, saindo do senso 
comum de projetar 
grandes shoppings 
na beira do lago”. 

Ricardo Birmann detalha trabalho desenvolvido pela UPSA
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Fique por dentro
editorial

A Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) realizará sondagem para 
verificar a existência de sítios ar-
queológicos na Fazenda Parano-
azinho. A empresa contratada 
analisará cerca de 180 hectares 
desocupados.

O objetivo é investigar infor-
mações históricas de ocupações 
anteriores à Brasília, demons-
trando comprometimento com a 
proteção do patrimônio cultural. 
Se encontrado algum vestígio, o 
material resgatado será encami-
nhado à Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, que desenvolverá estu-
dos científicos.

O Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) emitiu 

As recentes derrubadas das 
construções irregulares no 
Lago Paranoá, Sol Nascente 

e em Vicente Pires pela Agência 
de Fiscalização do Distrito Fede-
ral (Agefis) demonstram grande 
empenho do governador em recu-
perar o ordenamento urbano na 
capital do país. Apesar de estar 
simplesmente fazendo cumprir a 
lei – seu dever como chefe do Exe-
cutivo – Rodrigo Rollemberg soa 
inovador e surpreendente devido 
à sua atitude e firmeza. 

Em seis meses de existência, este 
governo tem demonstrado técni-
ca, seriedade e comprometimento 
com o solo distrital. Mas, se quiser 
implantar uma efetiva política de 
legalização, apenas o trator não 
será suficiente. Por mais que uma 
pequena parte dos problemas de 
Brasília se resolva pela demolição, 
a maioria das questões dependem 
da mais complexa “construção”. 

Infelizmente, a regularização no 
DF ainda parece acontecer em 
caráter experimental, com uma 
escritura aqui, outra ali. Precisa-
mos engrenar em um ritmo mais 
rápido do que o de novas invasões 
e obras irregulares.

Rollemberg tem a vantagem de 
ter recebido o mandato com uma 
sistemática já madura e testada. 
Agora lhe cabe a responsabilidade 
de proporcionar efetividade e velo-
cidade ao ordenamento territorial.

Na Fazenda Paranoazinho, por 
exemplo, a regularização do Vi-
vendas Friburgo ocorreu devi-
do à metodologia desenvolvida 
pela Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA), com aprovação do Go-
verno do Distrito Federal (GDF) e 
acompanhamento do Ministério 
Público. A experiência pode ser 
replicada nos mais de cinquenta 
condomínios da Paranoazinho e 
em outros casos no DF. 

A população de Brasília tem dis-
posição de lidar com algumas 
demolições, desde que veja, si-
multaneamente, a construção de 
segurança jurídica, ordenamento 
urbano, planejamento, infraes-
trutura, legalidade, bons espaços 
públicos. Estas são característi-
cas de uma cidade mais cidadã. 
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Estudos arqueológicos serão 
desenvolvidos na Fazenda 
Paranoazinho

Os moradores do Vivendas Fri-
burgo comemoram mais uma 
etapa da regularização. A maior 
parte daqueles que assinaram 
contrato com a Obra Regular 
para ter a carta de Habite-se está 
com a autorização das conces-
sionárias públicas em mãos.

Agora, aguardam o parecer 
para o alvará de construção ser 
emitido. Em seguida, serão rea-
lizadas vistorias pelo poder pú-
blico para emissão do Habite-se 
– conjunto de laudos técnicos 
que comprovam se as exigên-
cias do Código de Obras do DF 
foram cumpridas.

O convênio foi firmado entre a 
empresa e a Urbanizadora Para-
noazinho (UPSA) em maio para 
que os moradores conseguissem 
o documento por preço abaixo 

Habite-se: Vivendas Friburgo 
obtém autorização das 
concessionárias públicas

portaria autorizando a execução 
dos trabalhos de campo. A ativi-
dade dá continuidade ao licencia-
mento ambiental da Fazenda e 
será desenvolvida até novembro. 
Nesse período, a UPSA promoverá 
oficinas educativas sobre reconhe-
cimento e valorização dos patri-
mônios arqueológicos nas escolas 
públicas de Sobradinho.

A atividade será desenvolvida em três meses

de mercado. A ideia foi viabili-
zar a plena regularização, pois 
por enquanto só os lotes estão 
matriculados no cartório.
A lista de interessados em reali-
zar a vistoria prévia e sem custos 
está na administração do Viven-
das Friburgo. Primeiro os técni-
cos avaliam o imóvel e somente 
depois as pessoas 
decidem se assi-
narão o contrato.
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Francisco Domingos aguarda parecer
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UP Entrevista

Tem alguma dúvida sobre o processo de regularização? Envie sua pergunta!

Quais são os desafios na  
gestão dos parques do DF? 

Precisamos atuar na conscientiza-
ção, mostrando o valor dos parques 
– que não é simbólico quando fa-
lamos em água e captação de car-
bono. As pessoas precisam entender 
quais atividades de preservação são 
feitas e as regras das unidades. Exis-
te a noção de que você pode fazer o 
que quiser em um parque urbano 
por ser área pública. Outro gran-
de problema é a segurança. Temos 
parques com espaços não implan-
tados que são mais ermos e escuros. 

Por que atualmente os parques 
não estão adequados ao SDUC? 

Porque foram criados antes do 
SDUC com nomes fantasias: Recre-
ativo, Vivencial, Urbano, de Uso 
Múltiplo... Os chefes dos poderes 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

O morador pode assinar o contrato com a UPSA a qual-
quer momento, garantindo condições e valores negocia-
dos. Assim, estará contribuindo para o avanço da regu-
larização, uma vez que priorizamos condomínios com 

mais adesões. Do ponto de vista individual, o morador só 
tem a ganhar assinando o acordo, pois garante um teto 
sem perder outros benefícios que venham a ser acorda-
dos com um grupo maior de vizinhos.

Por parte do síndico não tenho nenhuma posição quanto à negociação. Poderia, através da UPSA,  
regularizar só a minha fração ou teria que esperar um grupo maior para isso?

(Maria Cristina Marques – Condomínio Vivendas da Serra)

Coordenadora de Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável  
e Biodiversidade do Ibram,  
Marcela Versiani  
EM AGOSTO, O INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM) LANÇOU 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE NOVA CLASSIFICAÇÃO DE 84,5% DOS 

PARQUES ADMINISTRADOS PELO ÓRGÃO. A PROPOSTA É ADEQUÁ-LOS 

ÀS CATEGORIAS DO SISTEMA DISTRITAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

(SDUC). APÓS A INSERÇÃO, ELES PODERÃO PASSAR PELO PROCESSO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.  

não tinham uma definição previs-
ta. Com a Lei Complementar no 

265/99 ficou mais regrado, mas só 
em 2010 começaram a ser inseri-
dos na categoria correta. O Parque 
do Gama, por exemplo, foi criado 
como proteção ambiental e depois 
alterado para parque urbano. Só 
que lá é um campo de murundún. 
Nossa proposta é que seja mais res-
trito, mudando para proteção inte-
gral ou parque distrital.

A inadequação atrapalha a  
regularização fundiária?

Atrapalha. A recategorização está 
tentando amenizar esta situação. 
O próximo passo será a formação 
do Grupo de Trabalho de Regula-
rização Fundiária das Unidades 
de Conservação do DF, que deve 
iniciar as atividades ainda neste 
semestre, sob a direção da Casa Ci-

vil. Vamos avaliar caso a caso, pro-
movendo oficinas participativas e 
audiências públicas. 

Os Parques Irmão Afonso 
Hauss, em Taguatinga,  
e Lagoinha, em Ceilândia,  
foram tomados por invasões.  
O que acontecerá com eles? 

Nossa indicação é que sejam des-
constituídos, deixando de ser 
parques. No momento da regu-
larização, conversaremos com a 
Terracap. Enquanto outros terrenos 
foram aterrados para ocupação ir-
regular, Afonso Hauss e Lagoinha 
apresentavam fauna e flora bem 
diferenciadas do Cerrado. Essas áre-
as foram completamente invadidas 
e hoje não possuem tais atributos. 
As comunidades podem nem perce-
ber, mas sofrem com a temperatura 
elevada naquelas regiões. 
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Expediente
Urbanizadora Paranoazinho S/A
Escritório: SCS Quadra 7 – Bloco A – Edifício Torre Pátio Brasil –  
salas 1221/1223. Telefone: (61) 3226-6000. 
Posto de Atendimento: Jardim Europa 2, AE 04 – Loja 1 – Grande Colorado. 
Telefone: (61) 3485-2802
Críticas, dúvidas e sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail:  
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Um dos grandes atrativos do in-
terior mineiro é a comida típica e 
farta. No condomínio Império dos 
Nobres, é possível encontrar tal op-
ção no restaurante Villas Burgão. 
O estabelecimento oferece cardápio 
diversificado, com petiscos, saladas, 
massas, pratos executivos, sanduí-
ches e sobremesas.

“A vizinhança sempre acreditou no 
projeto e, com isso, eu e minha esposa 
montamos o espaço. A ideia era aten-
der a demanda da região, porque aqui 
não tinha nem barzinho. E com a lei 
seca você não pode dirigir”, explica o 
proprietário Gilberto Borges, natural 
do município de João Pinheiro (MG).

Chamado por muitos de Burgão, 
Gilberto acredita que o diferen-

Em todo o DF ocorrem, em média, 
60 queimadas por dia em agosto e 
setembro, os piores meses da estia-
gem. Como 99% dos casos são pro-
vocados pelo homem, medidas sim-
ples contribuem com a redução do 
problema. Mantenha fósforos longe 
de crianças; apague cigarros e ve-
las, descartando-os na lixeira e ca-
pine o mato antes de fazer fogueira.

Soltar balões é uma atitude crimi-
nosa. Já a queima de lixo só é per-
mitida em áreas rurais, contudo 
deve ser autorizada pelos órgãos 
ambientais. “Ao fazer poda em 
casa, a pessoa consegue recolher 
resíduos e solicitar que a adminis-
tração busque o material acumula-
do”, orienta o tenente coronel Glau-
ber de La Fuente, do Grupamento 
de Proteção Ambiental do Corpo de 

Comida de boteco faz sucesso no Império

Blog da UPSA: 
www.upsa.com.br/blog

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

Confira dicas para prevenir queimadas
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cial da casa é a comida de bote-
co. “Muitos vêm de Taguatinga, 
Ceilândia e Lago Sul para expe-
rimentar nosso fígado com jiló e 
pescoço de peru. São pratos de su-
cesso”, Gilberto conta satisfeito.
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Proprietários se revezam para  
atender a clientela 

UPSA promoveu curso de confecção de aceiros
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Bombeiros do DF. Se flagrar vizinho 
queimando lixo, denuncie pelo 190 
ou 3214-5696.
Os habitantes da Fazenda Paranoa-
zinho devem redobrar os cuidados. 
A região é mais suscetível ao fogo 
durante a seca, devido à Reserva 
Biológica da Contagem. Em 2015, a 

Serviço: 
Villas Burgão 
Endereço: Condomínio Império dos 
Nobres NC 1 Lote 53 loja 1 – Setor 
Habitacional Boa Vista  
Funcionamento: Segunda a sexta, 
das 16h às 1h. Sábado e domingo, 
das 10h às 1h.
Telefone: 3302-5993

Recentemente, aos sábados e do-
mingos, o Villas Burgão passou a 
servir almoço por R$ 29,90 o qui-
lo. Outra novidade é o happy hour 
durante a semana. Das 16h às 20h, 
os clientes conseguem aproveitar 
promoções que mudam conforme 
o dia. Segundo Gilberto, em breve 
serão realizadas entregas.  

UPSA iniciou o programa de comba-
te a incêndios e ofereceu treinamen-
to a síndicos, moradores e funcio-
nários dos parcelamentos. Um deles 
foi o curso de confecção de aceiros 
negros – técnica de queimar espaços 
e deixá-los abertos para impedir que 
o fogo chegue às residências. 


