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As famílias que moram no 
Mansões Colorado e aderi-
ram ao acordo de conciliação 

com a Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA), começaram a receber escritu-
ras definitivas das propriedades. Para 
agendar a assinatura do documento, 
contate a empresa pelo telefone (61) 
3485-2802, em horário comercial.  

Em 9 de março, o Mansões se 
tornou o segundo parcelamento do 
Grande Colorado a ser registrado 
pela Urbanizadora junto ao Cartó-
rio de Registro de Imóveis de Sobra-
dinho e as matrículas de cada lote 
se encontram individualizadas. O 
primeiro regularizado foi o Viven-
das Friburgo, em 2014, onde qua-
se todos possuem escrituras e estão 
chegando às cartas de habite-se. A 
UPSA trabalha desde 2008 para re-
cuperar o ordenamento urbano dos 
mais de 50 condomínios irregulares 
da Fazenda Paranoazinho. 

O enquadramento nas normas é 
resultado de diálogo entre os condô-
minos do Mansões Colorado e a Ur-
banizadora, representando consen-
so a respeito das obrigações das par-
tes. “Trata-se de um negócio, mas a 
UPSA mostrou que existe parceria e 
os interesses não são conflituosos. É 
uma conquista que representa tran-
quilidade para nossa família e só 
tenho a agradecer pela atuação da 

empresa”, afirma Silvério Morais da 
Cruz, morador do loteamento.  

A regularização do parcelamen-
to foi publicada em julho de 2014 e 
revalidada em dezembro do mesmo 
ano através dos Decretos nº 35.587 
e 36.136. Apesar de uma minoria 
de moradores tentar prejudicar o 
registro na Justiça, as alegações de-
les foram consideradas insuficientes 
pelo Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT) e pela 
Vara de Registros Públicos do Distri-
to Federal. Tais vitórias reafirmam 
a solidez da atuação da UPSA. 

“A decisão derruba os argumen-
tos contrários. Enfrentamos a briga 
juntos e quem aderiu, foi consciente. 

UPSA regulariza Mansões Colorado

Tivemos oportunidades para escla-
recer dúvidas. O resultado valeu 
o esforço porque três anos foi um 
prazo bastante rápido para conse-
guirmos as escrituras”, avalia Cle-
ofaster Sardinha e Silva, servidor 
público que liderou as negociações 
com a Urbanizadora. 

“A maioria dos moradores quer 
virar essa página de irregularidade e 
ter a segurança jurídica que a regu-
larização proporciona. Mas os efeitos 
vão além da escritura, beneficiando 
diretamente as cerca de 200 mil pes-
soas que vivem na região”, reforça 
o diretor-presidente 
da UPSA, Ricardo 
Birmann.

VIVA E CONVIVA
Saiba como se  

proteger do mosquito  
Aedes Aegypti

FIQUE POR DENTRO 
Veja os avanços da  

regularização do Morada  
dos Nobres 

SUSTENTABILIDADE
Áreas degradadas e  

erosões são vistoriadas  
na Paranoazinho
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Moradores que assinaram as escrituras estão com o documento em mãos
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Fique por Dentro

No fim de fevereiro, a Urbani-
zadora Paranoazinho (UPSA) pro-
tocolou na Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação do 
Distrito Federal (Segeth) a segunda 
versão do projeto-executivo de inte-
gração viária da Avenida São Fran-
cisco (AVSF), no Grande Colorado. 
O documento sofreu modificações 
após observações da Segeth e da 
população, em consulta realizada 
com o apoio do Coletivo Movimen-
te e Ocupe o seu Bairro (MOB - veja 
entrevista na página 3), em 2015. 

No projeto estão previstos pon-
tos de ônibus, ciclovia, faixas de pe-
destre com acesso para cadeirantes, 
reconstrução das calçadas e criação 
de vagas para veículos, além de ro-
tatória e arborização. 

De acordo com o Termo de 
Compromisso firmado entre o Go-
verno do Distrito Federal e a UPSA, 
a execução do projeto, incluindo a 
construção da rede de drenagem 
de águas pluviais na via, está vin-

culada ao registro junto ao cartório 
de metade dos lotes do Setor Ha-
bitacional que pertencem à UPSA. 
Após esta meta, a Urbanizadora 
tem quatro anos para a execução 
das obras.

Nova integração viária na AVSF

O condomínio Morada dos No-
bres, no Boa Vista, é mais um que 
está caminhando para a regulari-
zação. Após amplo debate com a 
comissão de moradores constitu-
ída para discutir o acordo, a Ur-
banizadora Paranoazinho (UPSA) 
chegou a uma proposta. 

As dúvidas foram esclarecidas 
pelos representantes da UPSA em 
reunião no dia 5 de março, que 
contou com cerca de 70 condô-
minos.  As 344 famílias que vi-
vem no loteamento terão até 4 de 
maio para manifestar a adesão 
ao acordo. “Nenhum condomínio 
da Paranoazinho possui tantos 
processos na Justiça quanto es-
te. Há disputas entre moradores 
e chacareiros, entre moradores e 
UPSA e entre UPSA e chacareiros, 
mas o acordo com a comunidade 
é o primeiro passo para uma solu-
ção onde todos saiam satisfeitos”, 
enfatizou o diretor-presidente da 
Urbanizadora, Ricardo Birmann.

A negociação contou com a 
mediação do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidada-
nia dos Juizados Especiais Cíveis 
de Brasília (CEJUSC) do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT) e os acordos 
assinados serão levados à homo-
logação judicial, dando ainda 
mais segurança 
às famílias.

Avanços no Morada dos Nobres

editorial

O avanço da regularização
do Grande Colorado, com o 

recente registro em cartório 
do condomínio Mansões Co-
lorado, representa um passo 
decisivo em direção à visão de 
que, no futuro próximo, cada 
metro quadrado da Fazenda 
Paranoazinho terá sua escri-
tura, tornando a região Colo-
rado-Sobradinho pioneira no 
Distrito Federal e no Brasil.

Lutar pela regularização 
urbanística, ambiental e fun-
diária significa romper com 
questões culturais e sociais 
enraizadas. É preciso lidar 
com mudanças frequentes nos 
quadros do governo; falta de 
diálogo entre os órgãos públi-
cos; oportunismos e interes-
ses daqueles que estão “muito 
bem, obrigado” na irregulari-
dade; projetos e estudos tec-
nicamente complexos; e, por 
fim, a necessidade de grandes 
investimentos.

Nenhum desses desafios é 
capaz de diminuir nossa moti-
vação. Pelo contrário, são eles 
que nos impulsionam a seguir 
em frente.

A cada parcelamento regu-
larizado, a Urbanizadora Para-
noazinho se aproxima das con-
trapartidas que deverá pres-
tar, dentre elas a execução da 
rede de drenagem das águas 
pluviais e viabilização de áre-
as para implantar equipamen-
tos públicos, como postos de 
saúde, delegacias e creches – 
afinal de contas, regularização 
não é só passar a escritura. A 
vitória do Mansões Colorado 
deixa claro que é possível che-
gar lá – e ir além.
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Famílias têm até maio para aderir 
ao acordo com a UPSA

Criação de vagas e rede de drenagem 
são algumas das melhorias previstas
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UP Entrevista

Como surgiu o MOB?
Julia: Começou com meu proje-

to final de curso, que incentivou a 
ocupação do espaço público através 
de manuais faça-você-mesmo, que 
funcionariam como facilitadores. 
Fizemos um painel nas paradas de 
ônibus, onde os usuários escreviam 
linhas e horários. Mostramos que eles 
podem identificar problemas na cida-
de e protestar de forma rápida, práti-
ca e eficaz. No Guará, colocamos lou-
sas com a frase “O que você deseja”. 
Não estamos restritas ao Plano Piloto 
e seguimos a ideia do Urbanismo Táti-
co. É você, com ações rápidas, simples, 
pontuais e de baixo custo, conseguir 
atenção para uma causa.

De onde veio a inspiração?
Eduarda: Conhecemos vários co-

letivos e organizações tanto no Brasil, 
como o Shoot the shit, de Porto Alegre, 
quanto outros espalhados pelo mun-
do, que fazem este tipo de intervenção.

Natália: É sempre uma troca por-
que você cria uma coisa e influencia 
uma pessoa lá no outro canto do 
Brasil.  Nós nos inspiramos no pes-
soal do “A Batata precisa de você”, 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Quando recebe a escritura, o morador vira proprie-
tário definitivo do lote. Mas para sair totalmente da 
ilegalidade, deve ser garantida a regularização das re-
sidências. É necessário então solicitar a carta de habi-
te-se junto à Administração Regional de Sobradinho. 

No Vivendas Friburgo, foi firmado convênio com 

empresa especializada para os condôminos obterem 
o documento. Já foram emitidos alvarás de constru-
ção e os respectivos processos aguardam vistoria da 
Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis). 
O mesmo acontecerá com os parcelamentos que fo-
rem regularizados.

O que acontece após o recebimento da escritura na Fazenda Paranoazinho?

(Jorge Bosch – Solar de Athenas)

Movimente e Ocupe seu Bairro (MOB)
PARCEIRO NA CONSULTA À COMUNIDADE DO GRANDE COLORADO 

SOBRE AS MELHORIAS PARA A AVENIDA SÃO FRANCISCO, O MOB 

VEM DANDO VOZ À POPULAÇÃO DE VÁRIAS REGIÕES DO DF. AS 

ARQUITETAS E URBANISTAS JÚLIA SOLLERO, EDUARDA AUN, 

NATÁLIA MAGALDI, MANUELLA COÊLHO E THAYNÃ REIS CONTAM 

COMO TUDO COMEÇOU.

do Córrego do Batata, de São Paulo, 
que faz intervenções em praças, con-
vida a propor atividades. Elas são 
receptivas, você troca informações. 
Contatei um coletivo do México, a 
Liga Peatonal – que propõe ações 
para conscientizar sobre uso exces-
sivo do carro e pinta faixas de pe-
destre – e fizemos a mesma ativida-
de no Varjão. Mandamos fotos para 
eles e acharam muito legal.

Como descobrem as demandas? 
Julia: Inicialmente, percebíamos                                              

as demandas que eram mais próxi-
mas da nossa realidade.  Mas desde 
que lançamos o MOB, muitos vêm nos 
procurar, se identificam com as ações. 
Hoje trabalhamos para desenvolver 
metodologias aplicáveis a qualquer 
região onde possamos intervir.

Natália: Às vezes as pessoas veem 
que algo está errado, mas não sabem 
o que fazer e nos procuram. Ou então 
somos o start que a pessoa precisa. 

Há engajamento da população 
em aderir à ideia de cooperação?

Julia: Sim. Quando lançamos a 
página no Facebook, foram 600 curti-

das em dois dias. Não houve investi-
mento alto. Hoje temos em torno de 
1,2 mil. As pessoas têm a necessidade 
de ocupar a cidade. Nas satélites isso 
acontece mais do que no Plano Piloto.

Eduarda: Mas isso está mudando 
em Brasília. Vemos vários eventos e 
ações temporárias, como o Picnik. A 
legislação que está permitindo os food 
trucks também mostra que as pessoas 
querem estar nas ruas.

E quais os próximos passos?
Julia: Estamos nos organizando 

enquanto associação. Vamos ao en-
contro do que defendemos, como é o 
caso atualmente do desenvolvimen-
to de processos participativos para a 
revitalização da praça (Cel. Salvia-
no Monteiro Guimarães) em Planal-
tina, visando maior envolvimento e 
empoderamento da população no 
que diz respeito à ocupação dos es-
paços públicos.
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Leia esclarecimentos sobre a 
entrevista anterior, com Simone 
Matos, do Ibram, no site  
www.upsa.com.br/noticias
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Viva e Conviva

Sustentabilidade e Bem-Estar 

No Império dos Nobres, o traba-
lho para eliminar os focos do Aedes 
Aegypti vai começar. O parcelamento 
está contratando estagiário de saúde 
pública e montará cronograma com 
objetivo de vistoriar as casas, calhas 
e piscinas, além de remover o lixo 
acumulado. A inspiração veio de 
projeto desenvolvido no condomínio 
RK, que fica ao lado. 

“Já enviamos comunicado e dis-
ponibilizamos informações no site do 
Império. Porém, o cuidado ainda não 
é prática de todos. Faremos estas visi-
tas in loco e, se houver larvas, entra-
remos em contato com a Secretaria 
de Estado de Saúde do Distrito Fede-
ral”, explica o síndico Thiago Rodri-
gues. Vivendas Serrana e Mansões 
Colorado são outros loteamentos que 
também realizam campanhas de 
conscientização. Moradores podem 
denunciar à Vigilância Ambiental 

Paranoazinho no combate ao mosquito

Império dos Nobres faz campanha de conscientização

Toda a Fazenda Paranoazinho está 
passando por vistorias

A Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) desenvolve até o fim deste 
primeiro semestre, os projetos exe-
cutivos relacionados aos Programas 
de Recuperação de Áreas Degrada-
das e de Controle e Monitoramento 
de Processos Erosivos da Fazenda 
Paranoazinho. Ambos integram 
o Plano Básico Ambiental (PBA), 
aprovado pelo Instituto Brasília 
Ambiental (Ibram), que prevê, en-
tre outras ações, a recuperação dos 
impactos ambientais negativos das 
ocupações irregulares. 

De acordo com a bióloga da UP-
SA, Mirella Ritter, para o desenvol-
vimento da iniciativa, estão sendo 
realizadas vistorias que irão identi-

Projeto de recuperação de erosões é iniciado

ficar os processos erosivos em toda a 
Fazenda Paranoazinho. Vários pon-
tos sensíveis já foram observados 
pela Urbanizadora, principalmente 
no Setor Boa Vista. “As erosões na 
região acarretam perda de solo, de 
mata ciliar, da qualidade e do vo-

lume de água, assoreiam o leito do 
rio”, explica Mirella.

As consequências da degradação 
atingem os animais silvestres e do-
mésticos e as pessoas que vivem pró-
ximas aos córregos. Além disso, so-
frem com o acúmulo de lixo urbano 
que é carregado pela água da chu-
va, sendo a falta de dispositivos de 
drenagem, como bacias de detenção 
e galerias, agravantes da situação.

Quando estiver concluído, o 
projeto executivo será apresentado 
ao Ibram para a aprovação de sua 
execução. O PBA encontra-se dispo-
nível no site da UPSA, no link www.
upsa.com.br/downloads.

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
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@urbanizadoraparanoazinho

pelo telefone (61) 3387-6991.
Em 2016, foram confirmados 

mais de 6 mil casos de dengue, 23 
de chikungunya e 25 de zika no 
DF. Em Sobradinho, 184 pessoas 
contraíram dengue. A prevenção é 
simples e precisa virar hábito por-
que ainda não existem vacinas. 
Dez minutos por semana são su-

ficientes para limpar objetos que 
acumulam água, podendo abrigar 
larvas do inseto e manter o bicho 
adulto na vizinhança. 

O inseto prefere picar pernas e 
pés durante o dia, por isto vista cal-
ças compridas e meias de cores claras. 
Nas áreas expostas, aplique repelente 
conforme as orientações do rótulo.
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