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Quem transita pela Av. São 
Francisco, no Grande Colo-
rado, seja para acessar a re-

sidência e o trabalho ou usufruir do 
comércio local, não está satisfeito e 
quer diversas melhorias para a via. 
Esta foi a percepção deixada por 
cerca de 250 pessoas entrevistadas 
por profissionais da Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA), em setem-
bro, na própria Avenida, e também 
na internet, por meio de um ques-
tionário virtual.

A iniciativa visou a identificar 
as principais necessidades de quem 
mora no local em relação a ques-
tões como mobilidade urbana, se-
gurança, conforto e satisfação em 
transitar na rua. O resultado do es-
tudo será considerado no projeto de 
revitalização da via, em desenvolvi-
mento pela empresa. 

A sensação de desconforto foi o 
sentimento mais associado ao se 
passar por lá, tendo sido comenta-
do por 24% das pessoas. Risco de 
acidentes no trânsito (23%), asfalto 
precário (13%), insegurança (12%) 
e infraestrutura (11%) estão entre os 
principais problemas identificados.

Quando questionadas sobre o 
que deveria mudar na Avenida, os 

principais pontos mencionados fo-
ram as calçadas (30%) e o asfalto 
(24%). O estacionamento (20%) na 
região também se destacou. Vagas 
insuficientes e a falta de ordena-
mento, com carros estacionados nas 
calçadas, por exemplo, foram apon-
tadas na pesquisa.

O comércio foi eleito por 18% dos 
entrevistados como um ponto posi-
tivo. No entanto, 15% responderam 
que não queriam manter “nada” da 
via, ressaltando o descontentamento 

Moradores sugerem melhorias para  
Av.  São Francisco em pesquisa da UPSA

com a condição atual da rua. 
A pesquisa ainda identificou o 

desejo das pessoas de se locomove-
rem por bicicleta (29%) e transporte 
público (27%). A falta de ciclovia e 
a frequência/quantidade reduzida de 
ônibus impedem o uso destes veículos, 
segundo a parcela de entrevistados. O 
principal meio de transporte na Aveni-
da hoje é o carro, com 45%. Um total 
de 25% indicou que 
a locomoção é feita a 
pé e 15% por ônibus.

PONTO DE VISTA
Artigos de decoração podem ser 

adquiridos no comércio  
do Setor Contagem

FIQUE POR DENTRO
UPSA monitora  
fluxo de veículos  

na Fazenda

SUSTENTABILIDADE
Mais de 35 mil mudas  

serão plantadas nos arredores  
da Paranoazinho
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O que mudaria na AVSF?
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O que manteria  
na AVSF?
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Fique por Dentro

O bombeiro Mauro Soares 
Gonzaga foi o primeiro morador 
do Império dos Nobres, no Setor 
Boa Vista, a dar um passo rumo 
à regularização do seu lote.  Ele e 
a esposa Eunice Soares assinaram 
o contrato com a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) durante o 
primeiro plantão de atendimento, 
realizado no dia 20 de outubro, ga-
rantindo, assim, o passaporte para 
a propriedade do imóvel. 

“Estou muito satisfeito em 
saber que o processo de regula-
rização está se iniciando aqui. 
Sempre foi um desejo nosso ser 
dono definitivo da terra”, afirma 
Gonzaga, que mora no local há 
quase três anos, com sua esposa e 
dois filhos, de 13 anos e 19 anos.

Os moradores têm até 22 de 
novembro para participar dos 
plantões e usufruir dos descontos 
oferecidos. Após esta data vigora 
a tabela de preços sem abatimen-
to. Todos os contratos devem ser 
assinados até 15 de dezembro. 

Em paralelo, a empresa já es-
tá providenciando os requisitos 
necessários para a obtenção do 
decreto de regularização do par-
celamento, a exemplo da apro-
vação do projeto com a Secretaria 

de Estado da Gestão do Território 
e Habitação (Segeth) e o recebi-
mento da licença ambiental do 
Boa Vista.

Império dos Nobres começa 
processo de regularização 

Um estudo monitorou auto-
móveis que passam pela Fazenda 
Paranoazinho em novembro. Os 
dados serão avaliados pela Urba-
nizadora Paranoazinho (UPSA) 
com o objetivo de encontrar al-
ternativas de mobilidade que 
contribuam com segurança viá-
ria, fluidez do tráfego e sustenta-
bilidade da localidade no futuro. 

Oito pontos das rodovias fo-
ram filmados de duas formas. 
A primeira com carro movido 
por bateria ou energia solar e 
que conecta até quatro câmeras 
em uma antena de oito metros 

de altura. Já a segunda, utiliza 
caixa instalada em postes de 
iluminação, que grava com câ-
mera fixa.

Os dados serão processados até 
dezembro e darão à UPSA subsí-
dios para elaborar o Relatório de 
Impacto de Trânsito (RIT). O ins-
trumento é exigência do Governo 
do Distrito Federal para aprovar 
projetos da construção civil e re-
formas. Com o RIT, a UPSA iden-
tificará impactos no trânsito na 
região, além de 
propor medidas 
mitigadoras.

UPSA inicia contagem de  
veículos na Fazenda Paranoazinho

Mauro Gonzaga comemora  
assinatura do contrato

editorial

Transparência é pré-requisi-
to indispensável ao processo de 
regularização urbanística, am-
biental e fundiária das centenas 
de parcelamentos irregulares no 
Distrito Federal.

No caso dos mais de 50 condo-
mínios da Fazenda Paranoazinho, a 
Urbanizadora Paranoazinho (UPSA) 
tem investido em melhorias de 
todos os seus processos, focando 
cada vez mais no diálogo com a co-
munidade. As mudanças vão desde 
novas contratações na equipe de 
atendimento até a completa re-
formulação do portal upsa.com.br, 
que será muito mais completo e di-
nâmico, com projetos e documen-
tos disponíveis para download.

Outra iniciativa importante é a 
priorização da regularização – jun-
to ao GDF – das áreas em que já 
há consenso com a comunidade. 
Atualmente, um quarto dos par-
celamentos da Paranoazinho está 
em negociações avançadas com a 
UPSA e a empresa pretende dar 
mais agilidade a estes casos.

Demonstrando também em-
penho nesse sentido, o Governo 
recentemente atendeu a um an-
tigo pedido de alguns síndicos e 
disponibilizou cópias de diversos 
processos. Apesar de a documen-
tação estar disponível para con-
sulta, os moradores tinham difi-
culdade de obter as cópias, uma 
vez que se tratava de mais de 25 
mil folhas em 92 volumes.

A transparência é o pano de 
fundo necessário para permitir 
que a UPSA, o Governo e os mo-
radores criem um diálogo produti-
vo e sério, no qual convergências 
possam ser encontradas e diver-
gências superadas. O único cami-
nho da regularização é aquele em 
que todos saem ganhando.
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UP Entrevista

Como a Segeth vem  
acumulando experiência  
em quatro mediações no DF?

A Segeth está mediando situa-
ções urbanísticas geradoras de con-
flitos no passado. Além da Fazenda 
Paranoazinho, estamos na Orla, 
conversando sobre projetos e pre-
servação do local; no Mangueiral, 
onde a população queria um par-
que e chegamos a um consenso. 
Começamos também a mediação 
no Parque das Esculturas, no Alti-
plano Leste, lá existe loteamento 
em área da Terracap. 

Por que decidiram  
implantar esse modelo?

A política da gestão atual é ou-
vir os habitantes, mostrar regras, 
alinhar informações, conhecer rei-
vindicações e construir a solução de 
forma pacífica. Se a comunidade 
não apóia, não há como dar trans-
parência porque você não consegue 
realizar ações necessárias.

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Somente a UPSA, enquanto proprietária das matrí-
culas que englobam mais de 50 parcelamentos irregu-
lares da região, pode transferir a propriedade dos lotes.

No caso do Vivendas Friburgo, a Urbanizado-
ra entregou definitivamente as escrituras e tem o 

compromisso de fazer o mesmo com quase oito mil 
famílias. O pagamento só é efetuado no momento 
da assinatura do documento, quando o lote estiver 
registrado no nome do morador perante o 7º Cartó-
rio de Registro de Imóveis do Distrito Federal.

A escritura só pode ser adquirida através da UPSA ou os moradores da 

Paranoazinho conseguem obter o documento de outra maneira?

(Eufrásio Benício – Condomínio Mansões Sobradinho II)

Coordenadora de Urbanismo da 
Central de Aprovação de Projetos 
da Segeth, Tereza Lodder
A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 

(SEGETH) REALIZA MEDIAÇÃO ENTRE SÍNDICOS DO GRANDE COLORADO 

E URBANIZADORA PARANOAZINHO DESDE OUTUBRO PARA FORNECER 

INFORMAÇÕES CORRETAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO NA REGIÃO. A 

PRÓXIMA ACONTECE EM 2016.

Como moradores  
conseguem acessar os  
processos da Paranoazinho?

Das 25,7 mil folhas dos proces-
sos na Segeth, mais da metade foi 
disponibilizada em formato digi-
tal. E como a maioria está em pa-
pel A3, por ser planta, o método de 
escanear é lento. Já a cópia física é 
mais demorada, pois são centenas 
de processos do DF inteiro. Mas o 
acesso nunca foi negado. Diversas 
pessoas tiveram vistas aos docu-
mentos da Fazenda, respeitando 
a Lei de Acesso à Informação. Só 
precisamos marcar hora, porque 
nem sempre temos disponibilidade 
de tempo.

E como o interessado  
na regularização da  
Paranoazinho pode  
começar a se informar?

No nosso site tem o áudio das 
audiências públicas e mediações. 
Disponibilizamos inclusive atas e 

processos aprovados pelo Conselho 
de Planejamento Territorial e Ur-
bano do DF. É preciso conhecer ain-
da leis relevantes, como PDOT, Leis  
992/95, 6.766/99 e 11.977/2009. 
Os dispositivos são claros quanto 
aos procedimentos e etapas.

Na próxima mediação  
pretende apresentar o Termo  
de Compromisso firmado  
entre UPSA e GDF?

Sim, para discutirmos aspectos 
ambientais, urbanísticos e sociais 
da regularização. O lado fundiário 
fica fora, porque o Estado não pode 
investir em propriedade particular. 
Mostrar o Termo de Compromisso é 
tratar das obrigações do parcelador 
– que não são poucas. Existe um 
trâmite que não foi seguido e preci-
sará ser sanado, com investimentos 
do proprietário da área ou dos mo-
radores, para o local se enquadrar 
na legislação e poder oferecer qua-
lidade de vida e mobilidade, com 
equipamentos públicos.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

O espírito empreendedor surgiu 
cedo, quando aos 12 anos Maria 
Luiza dos Santos vendia bonecas 
que confeccionava. Quarenta e nove 
anos depois, ainda faz tricô, crochê e 
peças de argila comercializadas na 
loja Trecos e Cacarecos, no condomí-
nio Sol Nascente. 

Apesar da habilidade, não se con-
sidera artesã. Com a perda do empre-
go e aposentadoria do marido, veio 
a ideia de ter um estabelecimento de 
artigos decorativos. O casal adquire 
objetos em Minas Gerais, São Paulo, 
Goiás, Tocantins e Nordeste. “Escolho 
as peças pensando no cliente e prefi-
ro comprar no olho ao invés de en-
comendar por telefone. É meu prazer, 
só levo quando gosto”, explica. 

Aprecie trecos e cacarecos decorativos

Moradora do Solar de Athenas se 
encanta com a delicadeza das peças

Mais de 35 mil mudas de árvores 
nativas do cerrado deverão ser plan-
tadas nos próximos anos pela Urba-
nizadora Paranoazinho (UPSA) em 
Unidades de Conservação.

A iniciativa visa a compensar os 
danos ambientais ocasionados nas 
últimas décadas em uma área de 
105 hectares da Fazenda Paranoa-
zinho. A quantidade de mudas ten-
de a aumentar quando o estudo for 
finalizado, contabilizando um total 
de 244 hectares.

O levantamento identificou mil 
árvores nativas e 500 exóticas a par-
tir da comparação de inventários 
florestais realizados pela empresa 
em 2014 na Fazenda Paranoazinho 
e fotos aéreas da localidade, dos 
anos de 1991 e 1992, cedidas pela 
Companhia de Planejamento do 

UPSA investe em compensação ambiental

Distrito Federal (Codeplan).
“Em 1993, a área já era conside-

rada de expansão urbana e sua ocu-
pação deveria ter observado a legis-
lação vigente, que requer autoriza-
ção do órgão ambiental competente, 

Metodologia considerou comparação de fotos e dados

para a retirada de árvores. Isso não 
ocorreu e agora a UPSA assumirá 
esta compensação florestal para ga-
rantir um desenvolvimento sustentá-
vel da região”, observa a bióloga Mi-
rella Ritter, que coordenou o projeto.

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:  
nossobairro@upsa.com.br

Edição e reportagem:  
Sandra Cruz e Mariana Cordeiro
Fotos: UPSA e Mariana Cordeiro
Diagramação: André Bragança
Tiragem: 10 mil exemplares

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

Os trecos e cacarecos ficam ex-
postos em móveis que o casal tinha 
em sua residência, no condomínio 
Lago Azul. Alguns são cobiçados. 
“Mas esses não vendo de jeito algum. 

Quando demonstram interesse já 
aviso logo”, alerta a proprietária.

Para Maria Carolina Bazilli, su-
pervisora de atendimento da Urba-
nizadora Paranoazinho (UPSA), a 
loja embeleza o Setor Contagem. 
“Por aqui não há nenhuma do mes-
mo estilo. Os donos têm bom gosto”.

SERVIÇO:
Trecos e Cacarecos Artesanatos
Endereço: DF-425, Condomínio Sol 
Nascente – Módulo B Lt. 02 Lj. 02 – 
Setor Habitacional 
Contagem Sobradinho-DF
Funcionamento: Segunda a 
sábado, das 8h30 às 18h
Telefone: (61) 8342-2454
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