
ENTREVISTA
Diretor DER faz um balanço so-
bre o trânsito na região do gran-
de Colorado

FIQUE POR DENTRO
UPSA possui Programa de Com-
bate à Incêndio que prevê várias 
ações de prevenção às queimadas

PONTO DE VISTA
Família de empreendedores conta como 
transformaram um pequeno açougue em 
uma casa especializada em churrasco 
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Começam as obras da via que ligará  
os balões do Torto e Colorado

A via que ligará os ba-
lões do Torto e do Co-
lorado já começou a 

ser construída. A pista será 
paralela à DF-003 (Via Epia) 
e promete diminuir os proble-
mas do trânsito com os quais 
os moradores da região con-
vivem diariamente. A nova 
pista terá 5,2 quilômetros de 
extensão, três faixas de rola-
mento em cada sentido e ga-
rantirá mais mobilidade na 
Epia, única via de ligação da 
região Norte com o Plano Pi-
loto. Orçada em 72,5 milhões 
de reais, está prevista para ser 
concluída em 2015. A nova 
pista faz parte das obras da 
Via Expressa Norte, que prevê 
a construção de duas vias ex-
pressas e um complexo de ci-
clovias e 11 viadutos.

A obra beneficiará 140 mil 
motoristas que trafegam dia-
riamente pela rodovia e 400 
mil moradores do Colorado, 
Taquari, Lago Oeste, Condo-
mínios, Sobradinho II, Planal-
tina e cidades de Goiás. Para o 
administrador de Sobradinho, 
Márcio Guedes, apesar dos 
transtornos inevitáveis que se-
rão causados pela construção 
da via, os benefícios futuros da 
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obra serão maiores que os problemas provocados. 
“Com essa obra e as demais do Expresso Norte, 
acreditamos que o trânsito vai melhorar muito. São 
obras grandes e complexas, de médio a longo pra-
zo. Certamente, levarão algum transtorno à popu-
lação, mas serão responsáveis por grandes melho-
rias no trânsito da região Norte”, explicou Guedes. 

O diretor-presidente do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-DF), Fauzi Nacfur, afirma que a 
via pretende minimizar os congestionamentos no 

trânsito, dar mais agilidade ao 
fluxo de veículos e comodidade 
aos motoristas. Sobre o impacto 
das obras na rotina da comu-
nidade local, o diretor afirma 
que será mínimo já que estão 
sendo feitas em vias paralelas, 
à esquerda das pistas existentes 
de quem está no sentido Torto-
Colorado. “As operações que 
acarretarem maior impacto 
serão planejadas de modo a 
reduzir os congestionamentos, 
além de serem divulgadas pela 
imprensa com antecedência”, 
detalhou Nacfur.

Raquel Fonseca é moradora do 
Grande Colorado e reconhece 
a importância da nova pista. 
Ela explica que o movimento 
intenso na DF-003 começa às 
6h20 da manhã e vai até as 
8h40. À tarde, o trânsito se 
intensifica a partir de 17h30. 
“Essa via marginal é extrema-
mente necessária, porque, nos 
horários de pico, a DF-003 é 
mesmo complicada. Todos os 
dias, meu marido e eu passa-
mos pela Epia para irmos ao 
trabalho na Asa Norte. Para 
fugir do engarrafamento, meu 
marido até sai mais cedo de 
casa”, explica 
Raquel.

DF-003  (EPIA) - Ampliação do Sistema Viário.  
Ligação Torto-Colorado
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Fique por dentro
editorial

Equipe da UPSA visita projeto 
urbanístico inovador em Florianópolis
Imagine um bairro planejado para que trabalho, moradia, estudo e diversão 
coexistam em perfeita harmonia. Pois saiba que esse lugar existe e fica a 15 
km de Florianópolis, em Santa Catarina. Em junho, a equipe da Urbaniza-
dora Paranoazinho (UPSA) saiu de Brasília para conhecer a Pedra Branca 
– Cidade Sustentável.

Durante um dia, os profissionais de ambas as empresas puderam trocar 
informações e experiências sobre o empreendimento que possui várias se-
melhanças com o projeto que a UPSA vem desenvolvendo para sua área no 
Distrito Federal.  Assim como a Pedra Branca, a Urbanizadora Paranoazinho 
é uma empresa fundamentada na visão de se criar qualidade de vida por 
meio do urbanismo sustentável, focado no pedestre e na escala humana. 

UPSA contribui no combate às 
queimadas no DF
O longo período de estiagem, característico das condições climáticas da re-
gião do cerrado, é um fator natural que favorece a ocorrência de incêndios 
florestais nesta época do ano no Distrito Federal. Dentre as várias Unidades 
de Conservação do DF atingidas pelas queimadas está a Reserva Biológica da 
Contagem (Rebio) que, a partir de 2015, contará com mais um programa de 
combate aos incêndios florestais.

A Urbanizadora Paranoazinho (UPSA), proprietária da área que abrange a 
Rebio da Contagem, elaborou o Programa de Combate a Incêndio em Áreas 
Naturais (PCIAN) que integra um dos 13 programas do Plano Básico Ambien-
tal, já apresentado e aprovado pelo IBRAM. O PCIAN traça um conjunto de 
ações preventivas e de monitoramento dos incêndios em áreas naturais, com 
foco na Rebio. 

 Agenda com a comunidade
Esclarecer as dúvidas sobre o processo de regularização e buscar soluções 
para os conflitos apresentados pelos moradores são alguns dos objetivos das 
reuniões realizadas entre a diretoria da Urbanizadora Paranoazinho (UPSA) 
e a comunidade local.

Deste o início de julho, a Urbanizadora Paranoazinho recebe os moradores e 
síndicos dos condomínios, no Posto de Atendimento (PA) da UPSA, no Gran-
de Colorado. Para Ricardo Birmann, diretor geral da UPSA, o objetivo das 
reuniões é estreitar o diálogo com os síndicos e moradores dos condomínios. 
A reunião aberta e terá periodicidade quinzenal. 

O horário de atendimento do PA é de 11h às 20h, às 2ª, 4ª e 6ª feiras e de 9 
às 20 h às 3ª e 5ª feiras.

O que: Reunião, aberta aos moradores, com a UPSA
Quando: 27/08/14 às 19h30
Onde: Posto de Atendimento da UPSA -  Jardim Europa 2, 
AE 04 - Loja 1 - Grande Colorado
Contato: (61)3485-2802

D esde a criação, este 
boletim informativo 
pretende estabelecer 

um canal de comunicação entre 
a Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) e os moradores da re-
gião da Fazenda Paranoazinho. 
Por meio das reportagens, en-
trevistas e espaços destinados 
aos cidadãos, propomos sanar 
dúvidas relacionadas à regula-
rização, noticiar melhorias na 
infraestrutura regional e me-
diar conflitos que, por ventura, 
existam.

Para aproximar ainda mais a 
Urbanizadora e a comunida-
de local, estamos realizando 
desde o mês passado reuniões 
quinzenais no nosso posto de 
atendimento para tirar dúvidas, 
falar sobre o andamento da 
regularização e ouvir as solici-
tações dos moradores. Em um 
ambiente propício ao debate, à 
exposição de ideias, de anseios 
e dúvidas pretendemos atingir 
o consenso e caminhar junto 
com a comunidade.

Cerca de trinta mil pessoas vi-
vem na Fazenda Paranoazinho. 
Junto aos moradores, podemos 
analisar as necessidades indivi-
duais, traçar estratégias para o 
desenvolvimento da comunida-
de e trabalhar para que, em um 
futuro próximo, possamos usu-
fruir de segurança jurídica nun-
ca antes experimentada. Com-
pareça às reuniões e enfrente 
esse desafio conosco: assuma o 
papel central que a comunidade 
ocupa no processo de regulari-
zação fundiária.
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UP Entrevista

Como o senhor avalia o trânsito na região do Grande 
Colorado e Condomínios atualmente?

O trânsito na saída Norte está saturado, com excesso de veículos 
nas vias, assim como todas as saídas principais do DF. A situa-
ção, porém, tem sido minimizada por algumas ações realizadas 
pelo DER tais como a faixa reversa pela manhã e no final da 
tarde – operação simples, feita por agentes do DER, que promo-
ve maior fluidez no trânsito. Mas, realmente, o trânsito só vai fi-
car 100% quando todas nossas obras no local forem concluídas. 

Qual o impacto dessa via em construção que ligará 
os balões do Torto e do Colorado e das demais obras 
da Via Expressa Norte?

A ligação Torto-Colorado refletirá no aumento da capacida-
de da via: vamos duplicar a capacidade da Epia Norte. São 
duas pistas novas, uma subindo e outra descendo, com três 
faixas de rolamento cada, que vão dobrar a capacidade de 
recebimento de veículos e melhorar muito a fluidez do trân-
sito na saída Norte. Outra vantagem é que os moradores da 
região dos Condomínios, Lago Oeste, Taquari terão a opção de 
utilizar viadutos, sem precisar acessar a Epia, criar pontos de 
entroncamento e diminuir a fluidez do trânsito. Como vamos 
tratar todos os entroncamentos com viadutos, aumentaremos 
a fluidez tanto na BR-020, como nessa via que está sendo cons-
truída e que chegará diretamente à Ponte do Bragueto. 

E como a população do Grande Colorado, dos Condo-
mínios, tem recebido essas melhorias?

Com total satisfação. Eles conhecem os problemas da via e 
veem que as obras são uma realidade. Eles passam de fren-

te às obras diariamente e já notaram que trabalhamos 
dia e noite para finalizar a obra no menor prazo possível. 
No começo, alguns se preocuparam com possíveis trans-
tornos mas, como as obras ocorrem ao lado das pistas 
existentes hoje, o transtorno será mínimo. Quando forem 
construídos os viadutos, provavelmente, faremos desvios 
no trânsito que serão avisados com antecedência aos mo-
radores e divulgados pela imprensa, para que os usuários 
tomem conhecimento.

Que outras obras poderiam atender a região?

Essa obra atual é voltada para aumentar a capacidade 
das vias. Outra obra muito importante é a do Expresso DF 
Norte: corredor exclusivo semelhante ao do Expresso DF 
Sul, que levará os moradores da região até a Rodoviária 
do Plano Piloto em um ônibus, o VLP, com diminuição do 
tempo de viagem em pelo menos metade do tempo.

Quais foram os principais estudos realizados para 
se chegar ao projeto dessa obra? Em que esses estu-
dos se basearam?

O crescimento do número de moradores – Planaltina e a 
região dos Condomínios, por exemplo, tiveram um au-
mento populacional muito grande – aumentou muito a 
demanda pela saída Norte. Essa situação foi somada à 
questão da facilidade atual de se comprar um veículo – as 
pessoas preferem comprar um carro a usar ônibus todos 
os dias. Quem sofre com isso é o trânsito, pois as vias de 
locomoção não têm como acompanhar 
esse grande aumento de veículos. 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Tem alguma dúvida sobre o processo de regularização? Envie sua pergunta por e-mail!

Prezado administrador, a regulari-
zação segue em pleno avanço. A Ur-
banizadora Paranoazinho (UPSA) já 
cumpriu etapas fundamentais para 
o processo como, por exemplo, a ela-
boração dos projetos urbanísticos e o 
licenciamento ambiental, que já foi 
parcialmente emitido.

Gostaria de saber como anda o processo que trata da regularização dos condomínios  
instalados em áreas particulares na Fazenda Paranoazinho - DF.

(Pedro Lago - administrador do Condomínio Residencial Sobradinho)

Agora, os principais passos para a 
conclusão do processo são a aprova-
ção pelo Conselho de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito Fede-
ral (Conplan), a emissão das demais 
Licenças de Instalação Corretivas 
(LI) e a assinatura dos decretos de re-
gularização pelo governador do DF.

DE PERFIL TÉCNICO, O ENGENHEIRO E DIRETOR-GERAL DO DER, FAUZI 
NACFUR, FAZ UM BALANÇO SOBRE O TRÂNSITO NA REGIÃO DO GRANDE 
COLORADO E CONDOMÍNIOS. SERVIDOR DA NOVACAP HÁ MAIS DE 20 
ANOS, O DIRETOR FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA DE REDUZIR OS IMPACTOS 
DE UMA GRANDE OBRA E A RESPEITO DOS PROJETOS PLANEJADOS PARA A 
REGIÃO. CONFIRA OS PRINCIPAIS TRECHOS DA ENTREVISTA:

Diretor-geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) do Distrito 
Federal, Fauzi Nacfur

A UPSA já possui a Licença Prévia (LP), 
recebida em 2012, e solicitou para to-
dos os condomínios da Fazenda Para-
nozinho a Licença de Instalação Cor-
retiva (LI). Os condomínios do Grande 
Colorado foram os primeiros a serem 
contemplados. Hoje, os parcelamentos 
já estão com a licença emitida.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Há dez anos a família Gonçalves, proprietária da Esta-
ção da Carne, detectou na região do Grande Colorado a 
ausência de um açougue que pudesse atender à crescen-
te demanda local.  O empreendimento comandado por 
Roney Freitas, sua esposa Ivonélia Gonçalves e o filho 
do casal, Jonathan Gonçalves, começou com a loja do 
Grande Colorado e hoje conta com mais quatro filiais 
localizadas em Taguatinga, Vicente Pires e nos condo-
mínios RK e Império dos Nobres.

Para atender aos alunos da educação integral, o Centro de 
Ensino Fundamental 02, em Planaltina, inovou na constru-
ção de uma das salas de aula da escola. Sem recursos para 
comprar material de construção, os estudantes arrecadaram 
garrafas PET que utilizaram em substituição aos tijolos. A edi-
ficação do cômodo foi feita pelos próprios alunos. Foi Gilvan 
Luis França, coordenador da escola, quem idealizou a estru-
tura da sala de 66 m², com paredes feitas de 15 mil garrafas 
de plástico.

Na construção, os alunos utilizaram garrafas cheias de areia 
unidas umas às outras com barro. Para o alto das paredes, ao 
invés de areia, as garrafas foram preenchidas com água, que 
permitiu maior luminosidade ao cômodo. A inovação rendeu a 
Gilvan França a premiação de R$2 mil da Associação Brasileira 
da Indústria do PET e o Prêmio Professores do Brasil, promovido 
pelo Ministério da Educação. Além da sala de aula ecologica-
mente correta, o coordenador desenvolve, na escola, outros pro-

Especializados em churrasco

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

“A Estação da Carne foi o primeiro açougue da região 
do Grande Colorado, somos um dos primeiros comer-
ciantes e este sempre foi um comércio muito estável, 
com uma clientela bem diversificada”, contou Jona-
than Gonçalves.

Para o empresário, a escolha do local para estabelecer 
o negócio familiar foi uma grande oportunidade. “Que-
ríamos montar um negócio e, na pesquisa pela melhor 
localidade, vimos que essa região estava crescendo e 
precisava de um açougue”, explicou o empreendedor. 

O diferencial do açougue é ser especializado em chur-
rasco. Na loja, o cliente encontra desde as mais varia-
das opções de corte de carnes, até o carvão, bebidas, 
pão de alho, mandioca e todos os acompanhamentos. 

A boa relação com a comunidade local é outro fator 
apontado para o sucesso do negócio. “Criamos uma 
relação próxima com os nossos clientes. Hoje eles nos 
conhecem e sempre recebemos convites para jantares e 
churrascos. Isso demonstra que somos empresários ca-
rismáticos”, destacou.

Estudantes de Planaltina dão exemplo de 
respeito ao meio ambiente
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jetos voltados à proteção ambiental. Na hor-
ta da escola, por exemplo, a estrutura para o 
plantio é feita de garrafas PET e pneus.


