
uma obrigação! Aliás, é uma 
obrigação não apenas da UPSA e 
dos moradores, mas também do 
Governo e de toda a sociedade”, 
aponta Ricardo Birmann, 
diretor presidente da UPSA, que 
comentou ainda a importância da 
campanha publicitária: “O nosso 
objetivo principal é promover 
uma reflexão aos moradores a 
respeito dos benefícios decorrentes 
da regularização, uma vez que as 
pessoas tendem a ver com muito 
receio qualquer mudança na sua 
situação atual. Queremos convidar 
o morador para um diálogo, para 
que possamos lhe mostrar que ele 
será o principal 
beneficiário dessa 
mudança”.
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Campanha abre as portas do  
diálogo na Fazenda Paranoazinho

C om o objetivo de estreitar o 
diálogo com os moradores dos 
Setores Habitacionais Grande 

Colorado, Contagem, Boa Vista e de 
explicitar todos os benefícios trazidos 
pela regularização fundiária, 
a Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) lançou uma campanha 
publicitária na região. Pensada 
com o foco de promover a reflexão 
dos moradores acerca da segurança 
jurídica e patrimonial resultantes do 
enquadramento legal, foram criadas 
várias peças publicitárias que 
chamam a atenção da comunidade 
para a regularização.

Desde o dia 4 de maio circulam na 
região da Fazenda Paranoazinho 
cinco busdoors — anúncios 

adesivados nas traseiras dos ônibus 
—, além do atendimento móvel 
realizado por uma van. O veículo 
funcionará como um escritório móvel 
e prestará atendimento itinerante 
aos moradores da Paranoazinho.

Panfletos, outdoors e banners 
também foram criados para 
esclarecer a comunidade sobre 
a importância e os benefícios da 
regularização. Além disso, cartilhas 
com as dúvidas mais frequentes dos 
moradores serão distribuídas na 
Fazenda Paranoazinho, trazendo 
uma série de informações sobre o 
processo de regularização fundiária.

“A regularização fundiária 
não é uma opção nossa, é 
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Fique por dentro
editorial

UPSA promove ações de  
educação ambiental para a 
comunidade do Grande Colorado

A temporada de seca se aproxima e 
com ela aumentam a possibilidade 
de incêndios nas áreas de 
proteção ambiental, próximas 
aos condomínios da Fazenda 
Paranoazinho. Com o objetivo de 
preparar a comunidade do Grande 
Colorado para prevenir e combater 
queimadas – mais comuns nessa 
época do ano –, a Urbanizadora 
Paranoazinho oferecerá cursos 
gratuitos para a população.

Os treinamentos serão promovidos em parceria com o Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Síndicos, funcionários 
e moradores dos condomínios da Fazenda Paranoazinho são o 
público-alvo dos cursos. Além de todos os equipamentos necessários 
ao treino, a Urbanizadora também oferecerá brindes e alimentação 
aos participantes, incluindo almoço. Todos os cursos têm quantidade 
limitada de vagas. As inscrições devem ser feitas via 
internet, por meio do link www.upsa.com.br/pcian.

N o  processo de regularização fundiária 
dos condomínios implantados no 
Grande Colorado, em decorrência do 

licenciamento ambiental obtido pela UPSA 
para tal regularização, a empresa fará uma 
série de investimentos visando a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade na região. 
Uma dessas iniciativas é representada pelo 
Programa de Combate a Incêndios em Áreas 
Naturais (PCIAN), já em execução.

Com o início do período de estiagem, 
que acontece entre maio e novembro, 
determinadas áreas naturais do Distrito 
Federal ficam suscetíveis a incêndios. 
Apenas dentro do perímetro da Fazenda 
Paranoazinho, segundo mapeamento, 
existem três pontos de risco, próximos à 
ocupação urbana.

Os números são alarmantes. De acordo com 
o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
(CBM/DF), foram 7.414 hectares queimados 
em 2014. O mês com mais ocorrências 
de incêndios florestais foi agosto – 1.321 
casos. Apesar de o número ter sido 6,44% 
menor que o registrado em 2013, quando 
houve 7.924 hectares de áreas danificadas 
pelo fogo, a situação de alerta tem de ser 
constante.

Tendo em mente o papel fundamental 
da comunidade nesse processo, a UPSA 
fechou parcerias com o CBM/DF e com o 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) para a 
realização de três cursos relacionados à 
prevenção e combate a incêndios, voltados 
para a população do Grande Colorado. O 
treinamento criará uma Brigada Comunitária 
de Incêndio, formando cidadãos conscientes 
e preocupados com a natureza.

Mas ações educativas como essa são apenas 
uma das frentes da UPSA na área ambiental, 
e há outras iniciativas em andamento, 
decorrentes do licenciamento. Por exemplo, 
a Urbanizadora está iniciando o cercamento 
das áreas da Reserva Biológica da Contagem 
mais próximas aos condomínios, suscetíveis 
a danos ambientais. Serão implantados 
dois quilômetros de cercas após o período 
chuvoso.

Iniciativas como essas garantirão o 
desenvolvimento sustentável da Fazenda 
Paranoazinho, com qualidade de vida para 
as populações atuais e futuras. Essa é a 
visão da UPSA.

Espaço Pamonhas e Batatas é 
regularizado na Fazenda Paranoazinho

Depois da regularização 
do condomínio Vivendas 
Friburgo no fim de 2014, 
e da chácara São José, 
neste ano, a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) dá 
sequência ao trabalho 
com a entrega da escritura 
definitiva da chácara 54 
da BR 020, onde funciona 
a tradicional casa de shows 
Pamonhas e Batatas. 

Diferente do processo feito com os parcelamentos, onde a regularização 
depende de uma série de aprovações junto ao Governo do Distrito 
Federal, a legalização da situação das chácaras passa apenas pela 
negociação entre os ocupantes e a Urbanizadora Paranoazinho, 
proprietária da área.

Para o presidente da UPSA, Ricardo Birmann, o principal objetivo das 
negociações é regularizar as áreas pertencentes à Fazenda Paranoazinho. 
“Conseguimos contemplar o interesse da UPSA de regularizar mais um 
trecho da região e reconhecer a presença e a importância de antigos 
posseiros no terreno. Sempre defendemos que a conciliação 
é a única saída para essas demandas”, ressalta.
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UP Entrevista

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

O condomínio Vivendas Friburgo foi regularizado, 
com a entrega definitiva das escrituras. Como 
se trata da regularização de um condomínio já 
existente, quais providências devem ser tomadas 
com relação ao alvará de construção e carta de 
Habite-se?

O morador deve preparar um projeto de regularização – 
registro de como a obra está construída, com dimensões 
externas, afastamentos entre os lotes – e informar se a 
obra está em conformidade com as regras urbanísticas 
aprovadas para o condomínio. Ele apresentará o projeto e, 
se o documento não for aprovado nesse visto da Central de 
Aprovação de Projetos (CAP), orientaremos o proprietário 
sobre o que ele deve modificar antes de reapresentar o 
projeto. Após a aprovação, o interessado pede o alvará de 
construção, concedido pela CAP e, em seguida, pode requerer 
o Habite-se junto à respectiva Administração Regional. 
Então, a Agência de Fiscalização do DF (Agefis) verifica se a 
obra cumpre os requisitos do projeto apresentado.

Qual o prazo aproximado para cada uma dessas 
etapas?

Não consigo precisar prazos. No entanto, por se tratar da 
regularização de uma construção já edificada, temos que 
atender as diretrizes do código de obras para residências, 
que é um procedimento simples, de vistoria. Provavelmente, 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Correto. O lote só é regular e possui existência jurídica quanto 
tem escritura protocolada no Registro de Imóveis (no caso do 
Mansões Colorado, no Registro de Imóveis de Sobradinho). 
Após receber a escritura de seu lote, o morador deve buscar a 
regularização da construção existente no local.

No caso de condomínios já existentes, é preciso providenciar 
um projeto para regularizar as construções, apresentando 
registro de como a obra foi feita, distância entre um lote e outro 
e se a residência está de acordo com as regras urbanísticas do 
condomínio. Esses documentos são avaliados pela Central 
de Aprovação de Projetos (CAP) da Secretaria de Estado de 

Meu lote será regularizado quando eu receber a escritura e a matrícula individualizada, correto? 
E depois, quais são os trâmites para regularizar a minha casa?

(Raquel Cândido de Mouro, socióloga, moradora do Mansões Colorado)

Gestão do Território e Habitação (Segeth), responsável por 
aprovar o projeto e conceder o alvará de construção. Caso o 
projeto não seja aprovado, é necessário fazer as modificações 
necessárias e reapresentá-las.

Com o alvará de construção em mãos, o morador pode ir 
à Administração Regional e solicitar a carta de Habite-se. 
Nessa etapa, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal 
(Agefis) faz uma vistoria na construção para checar se 
todos os pré-requisitos do projeto foram cumpridos. Se 
tudo estiver dentro das normas, a construção passa a ser 
regularizada.

Subsecretário da Central de Aprovação 
de Projetos, Alberto de Faria
NESTA EDIÇÃO, NOSSA ENTREVISTA É COM ALBERTO DE FARIA, SUBSECRETÁRIO 

DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (CAP) DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEGETH). SE-

GUNDO O ARQUITETO, O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DOS IMÓVEIS REGU-

LARIZADOS INCLUI A APROVAÇÃO DO PROJETO, O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

E, POR FIM, O ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA, O HABITE-SE. CONFIRA A 

ENTREVISTA A TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO!

todas as etapas serão feitas em prazos mais curtos que os 
usuais.

Quais os custos envolvidos nesse processo?

Não existem taxas para aprovação dos projetos. Existem 
algumas para a expedição do alvará e a taxa da Agefis – 
todas estão definidas na legislação.

Algum morador já procurou a CAP para adequação 
das construções?

Ainda não. Esses proprietários foram informados que 
a primeira etapa a ser cumprida é a escrituração do 
imóvel. Por enquanto, os moradores que passarão por 
esse processo serão os do Vivendas Friburgo. Os outros, 
à medida que forem regularizando os imóveis, terão a 
mesma condição.

Sobre esses procedimentos, há algum alerta 
importante a ser passado para nossos leitores?

Seria interessante um esforço do condomínio regularizado 
para tratar disso em conjunto. Como o processo não é de uma 
obra nova, mas de regularização de uma já edificada, uma 
ação conjunta talvez acelere os procedimentos de aprovação 
do alvará e, consequentemente, o Habite-se. É importante 
lembrar que os projetos precisam de um parecer técnico e 
devem ser elaborados por um profissional 
da Engenharia Civil ou da Arquitetura.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

A partir de maio, a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) contará 
com um importante instrumento 
para monitorar áreas com risco de 
incêndio na Fazenda Paranoazinho. 
A Estação Meteorológica portátil, 
adquirida pela Urbanizadora, 
será instalada periodicamente no 
perímetro da Reserva Biológica 
(Rebio) da Contagem, próxima aos 
condomínios Vivendas Colorado 1 
e 2 e Mansões Colorado; e também 
na área desocupada entre o ribeirão 
Sobradinho e a DF-425.

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho
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Oferecer uma gama extensa e 
crescente de produtos e serviços, 
muita perseverança e dedicação: foi 
com esses ideais que a empresária 
Raquel Galeno conquistou, no 
Grande Colorado, a clientela da 
clínica veterinária e pet shop 
Amigo Fiel.

Há 13 anos na região, a clínica 
é especializada em animais de 
pequeno porte, na maioria cães e 
gatos.  Ainda no curso de graduação, 
Raquel já apostava no segmento 
considerado tão promissor. A 
atitude empreendedora apresentou 
resultados. “Depois de tanta 
luta, colhemos os frutos do nosso 
trabalho. Crescemos junto com 
o comércio porque aprendemos 
na prática, com muito trabalho e 
algumas consultorias”, declara.

UPSA inicia monitoramento climático em 
áreas com risco de incêndio

Com dedicação e produtos diferenciados, 
clínica veterinária Amigo Fiel conquista 
clientela no Grande Colorado

banhos terapêuticos que, além de 
limpar e deixar o animal bonito, 
servem para tratar algumas doenças 
de pele. A hidratação também faz 
parte dos serviços prestados por 
nós”, conta a veterinária.

No atendimento em consultas 
veterinárias, a Amigo Fiel oferece 
também todas as vacinas. O 
relacionamento com clientes antigos 
e novos comprova o sucesso do 
empreendimento. “Há cachorros 
que eu comecei a atender desde 
filhotinhos e já estão vindo com 
problemas geriátricos”, conta Raquel.

Serviço:
Veterinária Amigo Fiel 
Endereço: Condomínio Jardim Europa II 
A/E 04, Lote 09, Loja 02 
Grande Colorado – Sobradinho DF 
Telefone: 3483-4370

O monitoramento climático faz parte 
do Programa de Combate a Incêndio 
em Áreas Naturais (PCIAN) promovido 
pela UPSA, cujo objetivo é prevenir 
queimadas. Com os dados fornecidos 
pela estação portátil, é possível 
identificar, nas áreas monitoradas, 
os momentos propícios a incêndios 
e, assim, alertar as autoridades 
competentes. Após o período de 
captação de dados de campo, com 
duração média de uma hora em cada 
área, a própria estação 
gera planilhas com 
informações. 
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Hoje, referência na região, a loja tem 
tudo que os donos de pets precisam 
para cuidar, mimar e encher de 
carinho os bichinhos de estimação. 
A Amigo Fiel presta serviços de 
consultório, banho e tosa, além de 
oferecer produtos voltados para o 
embelezamento do pet.  “Temos os 


