
ENTREVISTA
Presidente do Fórum de 

Regularização do Distrito Federal 
faz balanço sobre as recentes 

discussões envolvendo moradores 
e agentes do governo

FIQUE POR DENTRO
Dúvidas sobre o processo de 
regularização? A equipe da 

Urbanizadora Paranoazinho 
está pronta para responder seus 

questionamentos

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Bom senso e espírito de 

coletividade são qualidades 
essenciais para quem vive 

em um condomínio e possui 
animais de estimação
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Mais água tratada para os moradores da DF-150

O s moradores da região do 
Grande Colorado, Sobradi-
nho e Contagem já podem 

comemorar melhorias que favorecem 
a qualidade de vida local. O abasteci-
mento de água sempre foi uma pre-
ocupação para quem vive na região, 
mas a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal (Caesb) 
garante que os moradores dos con-
domínios locais não irão mais sofrer 
com o desabastecimento de água nem 
com as notórias “torneiras secas”.

De acordo com a Caesb, a nova rede 
de abastecimento de água que supri-
rá as necessidades de toda esta região 
já está parcialmente em operação. 
O pleno funcionamento está previs-
to para os próximos 60 dias – o que 
signifi ca mais água tratada para as 
comunidades locais. 

A nova rede foi construída a partir 
do reservatório do Taquari, atrás do 
Posto Colorado, estendendo-se até o 
Condomínio Mini Chácaras, em So-
bradinho.

A rede – com tubos de 40 centímetros 
de diâmetro – irá percorrer todo o tre-
cho da DF-150, atendendo todas as 
comunidades às margens da rodovia 
e os condomínios da região. 

A população local poderá con-
tar agora com água nos parâme-
tros estabelecidos pela Portaria no 
2.194/2011, do Ministério da Saú-

de, que dispõe sobre os procedimen-
tos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabi-
lidade. O texto estabelece todos os 
requisitos que a água deve ter para 
ser consumida, como o acréscimo 
de cloro e fl úor.

A nova rede será interligada a outro 
sistema que já está em estudo pela 
Caesb, de olho em uma futura licita-
ção que viabilize a captação de água 
na barragem do Paranoá, também 
para atender os moradores da região 
do Grande Colorado, Sobradinho e 
Contagem.

Morador do condomínio Vivendas 
Friburgo, o aposentado Benedito 
Soares de Lucena comemora a no-
vidade. “Antes a gente sofria com 
a falta d’água, mas há cerca de 
90 dias o abastecimento melhorou 
muito”, diz.

Além disso, obras de escavação 
para uma nova rede de captação de 
esgoto – que também irá impactar 
positivamente a região – começa-
ram há cerca de um mês no km2 
da BR-020, no condomínio Parque 
Colorado. Trata-se da primeira eta-
pa de uma série de quatro na região 
do Grande Colorado.

Morador do Vivendas Friburgo, o aposentado Benedito Soares comemora a novidade
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Fique por dentro

N os seis anos de existência da Urbani-
zadora Paranoazinho (UPSA), sempre 
soubemos que um dos nossos maiores 

desafi os seria criar um diálogo aberto com os 
30 mil moradores da região da Fazenda Parano-
azinho. Ou ainda, com os 120 mil da área à nossa 
volta, que vai do condomínio RK até a Fercal, 
do Balão do Colorador à Sobradinho. Tenta-
mos muito, errando algumas vezes e acertando 
outras. Nesse processo já aprendemos é que, 
muitas vezes, ouvir é muito mais importante do 
que falar.

Estamos amadurecendo toda a nossa comuni-
cação em torno dessa fi losofi a e, como primei-
ro passo, inauguramos este modesto jornal. É 
um espaço imparcial e completamente à dispo-
sição dos moradores da região.  Aqui, tratare-
mos dos assuntos de seu interesse.

Na nossa visão, essa região tem potencial para 
ser a melhor região do Distrito Federal para 
se viver, se trabalhar e se divertir ao longo dos 
próximos 20 anos. Podemos transformá-la – 
juntos – em um novo bairro, preservando o que 
cada uma das áreas têm de melhor e inovando 
onde for preciso.

Acreditamos que os nossos interesses sejam 
os mesmos de todos vocês. Vamos trazer re-
gularização, infraestrutura e desenvolvimento 
para o nosso bairro. Vamos investir em qualida-
de de vida. Queremos contribuir para melhorar 
o trânsito e criar novos acessos ao Plano Piloto, 
mas também fazer da região cada vez menos 
dependente do Plano, trazendo escolas (públi-
cas e privadas), supermercados, hospitais, cre-
ches, delegacias, praças, parques e até, talvez, 
uma universidade.

Claro que ninguém consegue fazer isso sozi-
nho. Apenas com espírito de parceria e a cola-
boração da população, do governo e da nossa 
empresa é que essa realidade será possível. 
De nossa parte, acreditamos nessa parceria 
e vamos trabalhar para realizá-la. Para isso, 
queremos falar com você, morador e parceiro. 
Queremos, mais que tudo, saber o que você 
quer para o seu bairro, para o nosso bairro, para 
o bairro de nossos fi lhos. Participe! Mande suas 
sugestões de temas para notícias das próxi-
mas edições. Mande suas perguntas, críticas e 
sugestões. Nós estamos aguardando. 

Boa leitura  e até a próxima edição!

editorial

UPSA tem novo Posto de 
Atendimento
A Urbanizadora Paranoazinho inaugurou no dia 16 de se-
tembro o novo endereço do seu Posto de Atendimento - que 
agora funciona no Jardim Europa II, AE 04, loja 1, no Gran-
de Colorado. O atendimento ao público será realizado de 
segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 10h 
às 14h. Contato: (61) 3485-2802.

Plano Básico Ambiental
A Urbanizadora Paranoazinho protocolou o Plano Básico 
Ambiental (PBA) da Fazenda Paranoazinho,21 de agosto no 
Instituto Brasília Ambiental (Ibram). O plano, elaborado em 
conjunto com a equipe técnica da CRA - empresa canadense 
contratada pela UPSA - foi apresentado para os técnicos do 
órgão no dia 16 de maio.

Fruto de um trabalho de 90 dias, o Plano Básico Ambiental 
contém 14 programas e 10 subprogramas. Agora, o órgão 
analisará se as atividades sugeridas condizem com os im-
pactos que o projeto irá provocará na região. O PBA poderá 
ser ampliado ou alterado, de acordo com a avaliação do ór-
gão e é uma das exigências para a obtenção das Licenças de 
Instalação.

UPSA registra propriedade da 
área
A Urbanizadora Paranoazinho registrou recentemente a 
propriedade da Fazenda Paranoazinho, no 7º Ofício de 
Registro de Imóveis do Distrito Federal. Com o registro da 
área em cartório as matrículas estão prontas para receber 
o registro dos parcelamentos, quando concluído o proces-
so de regularização.  Para os moradores, o ato representa 
segurança jurídica, já que não há mais duvida sobre a pro-
priedade da área.

Seminário: Planejando com 
Qualidade de Vida
A Urbanizadora Paranoazinho S.A. (UPSA) realizou em se-
tembro o seminário “Planejando Qualidade de Vida: O Papel 
do Planejamento Urbano na Criação de Melhores Cidades”. 
Para discutir o assunto, a empresa reuniu quatro conceitua-
dos profi ssionais: Jorgem Wilheim (JW Consultores Associa-
dos), Hélio Mitica (TerraUrbanismo), David Sim (Gehl Archi-
tects) e Gary Toth  (Project for Public Spaces). 

O evento, realizado na Biblioteca Nacional de Brasília, con-
tou com a presença de especialistas, estudantes e membros 
técnicos do Governo do Distrito Federal.
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UP Entrevista

Espaço do morador

O FÓRUM DE REGULARIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL FOI CRIADO EM DE-

ZEMBRO DE 2011 PARA DEBATER SOLUÇÕES SOBRE O TEMA. EM ENTREVISTA 

AO NOSSO BAIRRO, O ATUAL PRESIDENTE DO FÓRUM, REGINALDO VAZ, CO-

MENTA AS RECENTES DISCUSSÕES ENVOLVENDO MORADORES E AGENTES DO 

GOVERNO. CONFIRA ABAIXO OS PRINCIPAIS TRECHOS DA CONVERSA:

Qual sua avaliação sobre a atual situação da re-
gularização fundiária no Distrito Federal?

Falta compreensão sobre a gravidade e importância 
do tema por parte do Governo, que ainda não tomou 
medidas efetivas para demonstrar que o assunto é sua 
prioridade. A criação de novas unidades políticas - sem 
melhorar a estrutura técnica de execução – fragiliza 
ainda mais o sistema e difi culta o processo.

Considerando que a regularização deve ser pensa-
da de forma abrangente e global, quais os princi-
pais aspectos a serem considerados no processo?

Uma política de regularização deve ser capaz de enfrentar 
todas as situações existentes, respeitando o planejamento 
urbanístico e ambiental. Para que os processos tramitem 
de forma célere, é necessário aperfeiçoar a estrutura admi-
nistrativa, integrando todos os órgãos envolvidos.

Qual o posicionamento do Fórum sobre o Termo 
de Ajustamento de Conduta que dispõe sobre a 
regularização dos parcelamentos?

O TAC 02/2007 foi fi rmado por iniciativa do Minis-
tério Público com o intuito de mitigar os gravíssimos 
problemas urbanísticos e ambientais causados pelas 
ocupações irregulares no Distrito Federal. Na ausência 
de uma legislação específi ca e das diversas condições 

encontradas na região, é preciso que esse importante 
instrumento jurídico seja revisado e atualizado, cons-
tituindo-se na principal ferramenta de regularização 
fundiária do DF.

Recentemente, a proposta da Urbanizadora Pa-
ranoazinho para regularização de sua área foi 
apresentada no Fórum. Quais suas impressões 
sobre o projeto?

A apresentação da proposta ilumina o caminho, revela 
os graves problemas urbanísticos, ambientais e sociais 
causados pela ocupação irregular e aponta soluções 
técnicas adequadas. Nota-se, ainda, o cuidado que a 
empresa responsável teve na condução dos trabalhos, 
identifi cando e resolvendo os confl itos fundiários exis-
tentes, priorizando a mediação como principal instru-
mento de composição dos interesses.

O Fórum de Regularização Fundiária, integrado pelos 
diversos representantes e atores do processo, considerou 
satisfatório o trabalho até então realizado, sendo que 
a entidade ambiental IBRAM esclareceu faltar apenas 
pequenos ajustes para concluir a próxima fase do li-
cenciamento. É possível, pois, adotar como referência 
a formatação e metodologia utilizadas para facilitar e 
agilizar os trabalhos de regularização das demais áreas, 
muitas delas em situação semelhante.

Presidente do Fórum de Regularização 
do Distrito Federal faz balanço sobre 
as recentes discussões envolvendo 
moradores e agentes do governo

Gostaria de saber se a Urbanizadora Paranoazinho tem uma previsão 
para a conclusão do processo de regularização dos condomínios? 

(Marlúcia Rosa da Silva - moradora do Residencial Ipês)

O processo de regularização tem avançado muito e hoje já está praticamente con-
cluído. Mas, infelizmente, os passos que faltam não dependem apenas da Urbaniza-
dora Paranoazinho e, por isso, não conseguimos lhe passar um prazo com precisão. 
As principais etapas faltantes são a aprovação pelo Conselho de Planejamento Ter-
ritorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan), a emissão a emissão da Licença de 
Instalação Corretiva e a assinatura dos decretos de regularização pelo Governador. 
A UPSA cumpriu todas as exigências do governo, inclusive as diversas condicionan-
tes estabelecidas na Licença Prévia (LP) emitida no ano passado, e está aguardando 
a aprovação a qualquer momento. Se por um lado não podemos nos comprometer 
com uma data para a aprovação fi nal, o compromisso que assumimos perante todos 
os moradores é de não descansar enquanto a regularização não estiver concluída. 

(Equipe UPSA).
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Expediente
Urbanizadora Paranoazinho: Escritório: SCS Quadra 7 - Bloco A 
Edífi cio Torre Pátio Brasil - salas 1221/1223. (61) 3226-6000 
Posto de Atendimento: Jardim Europa II, AE 04, Loja 1 - Grande Colorado. 
(61) 3485-2802
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Viva e conviva

Animais e vizinhança

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Viver em comunidade é uma arte – ainda mais para 
quem gosta de ter em casa animais de estimação.

O bom senso estabelece que cada morador de condomí-
nio deve respeitar os limites entre seu espaço e o de seu 
vizinho, mas enumeramos algumas dicas que – soma-
das às regras previstas na convenção e regimento inter-
no de cada condomínio – ajudam a garantir a tranqui-
lidade na relação com os vizinhos:

 » Os animais de estimação só devem circular pelos lo-
cais permitidos;

 » Não se deve permitir que os animais de estimação 
façam suas necessidades em áreas comuns; se ocor-
rer um acidente, o morador deve recolher os dejetos 
imediatamente;

 » Se o animal de estimação de algum morador fi zer 
muito barulho, verifi que se outros condôminos tam-
bém se sentem incomodados antes de registrar queixa;

 » Se for viajar ou fi car muito tempo fora de casa, não 
deixe o animal trancado em sua unidade;

 » Caso o dono do animal não se disponha a colabo-
rar com a vida em comum – mostrando-se contrário 
ao convívio social pacífi co –, é possível identifi ca-lo 
como antissocial, com multas equivalentes até dez 
vezes o valor da taxa condominial.

Lixeira sustentável
Por mais que 
sejam úteis, 
s a b e m o s 
que as saco-
las plásticas 
a c a b a r a m 
se tornando 
um grande 
problema no 

mundo contemporâneo  e, por isso, pouco a pou-
co, ideias criativas e menos poluentes vêm sendo 
colocadas em prática para substituir suas variadas 
funções.

Moradora do Vivendas Friburgo, a enfermeira Regina 
de Paula Pessoa adora ter bichos em casa: no momen-
to, possui três cães e um gato. A condômina revela que 
toma muito cuidado para seguir as regras. “O condo-
mínio dispõe de sacos de lixo em dois pontos diferentes, 
para a coleta de fezes”, diz, explicando que o Vivendas 
Friburgo possui também um sistema de advertências e 
multas para cachorros soltos. “Na terceira advertência, 
já vem a multa”, conta.

Uma destas soluções criativas é o saco de lixo – 
que, na verdade, assemelha-se a um origami – 
feito apenas com uma folha de jornal. Quando 
pronta, esta simpática e ambientalmente correta 
lixeirinha pode ser usada sozinha, como cesto de 
lixo, ou substitui as sacolas plásticas no cesto do 
banheiro, escritório, atelier etc. 

Fazer esta lixeira de origami com jornal é simples 
e rápido, e pode até virar uma atividade criati-
va para a hora de lazer das crianças, que, assim, 
aprendem a participar das atividades domésticas 
e a cuidar do meio ambiente.


