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Sobradinho atrai pessoas que procu-
ram a prática do ciclismo em trilhas 
ecológicas
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O s 46 condomínios localiza-
dos nos setores habitacio-
nais Contagem e Boa Vista 

estão mais próximos de serem regu-
larizados, seguindo a mesma meto-
dologia utilizada na regularização 
do condomínio Vivendas Friburgo, 
cujas escrituras definitivas dos imó-
veis já foram entregues aos morado-
res, em novembro do ano passado.

Os Termos de Compromisso de Re-
gularização Fundiária, assinados 
em dezembro de 2014 pela Urba-
nizadora Paranoazinho (UPSA) e 
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o Governo do Distrito Federal, são 
os instrumentos que determinam os 
próximos passos até que se chegue 
à efetiva regularização desses dois 
setores habitacionais. 

A partir do termo, os loteamentos 
dos Setores Contagem e Boa Vis-
ta poderão receber a licença am-
biental e o decreto de regulariza-
ção. Com isso, todos os cinquenta 
e quatro condomínios da Fazenda 
Paranoazinho estarão prontos para 
serem registrados em cartório, be-
neficiando cerca de 30 mil pessoas.

“Esses grupos habitacionais estão 
em um processo intermediário da 
regularização. Eles precisam ter 
ainda a licença ambiental e os de-
cretos. Esse processo terá que ser 
completado ao longo desse gover-

Moradores do Grande Colorado participaram do evento no Palácio do Buriti.

Regularização avança nos  
setores Contagem e Boa Vista

Foto: Paulo N
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Com a assinatura dos 
Termos de Compromisso, 
aproximadamente 8 mil 
famílias serão beneficiadas

no”, explicou Ricardo Birmann, 
diretor-presidente da Urbanizadora 
Paranoazinho.

Como ocorreu no governo anterior, 
a UPSA vai dialogar com a nova 
equipe do GDF, de forma a dar 
continuidade aos processos de re-
gularização de todos os condomí-
nios da Fazenda Paranoazinho. “O 
governador Rollemberg tem mani-
festado intenção de manter a regu-
larização como uma prioridade em 
sua gestão”, completou Birmann.

Os Termos de Compromisso assi-
nados estabelecem prazos e com-
promissos para o GDF e a UPSA no 
que diz respeito às obras de infra-
estrutura e à constituição de áreas 
para equipamentos 
públicos na região.
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Fique por dentro
editorial

Moradores do Mansões Colorado 
assinam acordo com a UPSA

Após várias reuniões e um 
extenso processo de nego-
ciação, 290 moradores do 
condomínio Mansões Co-
lorado assinaram a lista de 
adesão com a Urbanizadora 
Paranoazinho que estabe-
lecem critérios, condicio-
nantes e prazos referentes 
à negociação do valor do 
terreno.

Junto à Urbanizadora, os moradores do parcelamento conseguiram 
chegar a um valor justo e viável de pagamento pelo terreno das uni-
dades habitacionais. Eles pagarão em média R$ 34 mil reais por um 
lote padrão de 450 metros quadrados. O contrato prevê que o paga-
mento do valor negociado deverá ser efetuado somente após a lavra-
tura em cartório das escrituras.  

A analista previdenciária Adelina Barroso, 53 anos, e outras pessoas 
de sua família possuem cinco casas no condomínio. “A parte docu-
mental nos deu bastante segurança. Considero o valor 
de R$ 34 mil justo, pois é possível fazer um emprésti-
mo ou vender um carro”, detalha a moradora.

Ciclismo em trilhas ecológicas de 
Sobradinho

Sobradinho, com fa-
zendas, montanhas e 
parques, atrai pessoas 
que procuram, como 
hobby ou preparo 
para competições, a 
prática do ciclismo em 
trilhas ecológicas. O 
grupo Rebas do Cerrado 
pedala aos domingos 
de manhã em locali-

dades rurais do DF. A trilha “Cinema”, realizada nos arredores do Polo 
de Cinema de Sobradinho, é uma das percorridas pelo grupo na região. 

O grupo Bondiorno Pedal 17 realiza pedais às terças e quintas-feiras, no 
período noturno, e aos domingos pela manhã. Em Sobradinho, o grupo 
costuma fazer a trilha “Carolina”, que passa pelo Grande Colorado e 
possui cerca de 35 km de abrangência.   

O ciclismo, além de ajudar na perda de peso e no equilíbrio da pres-
são arterial e dos níveis de triglicérides, trabalha equilíbrio, confiança e 
combate o estresse.

Informações para participar dos pedais:   

Rebas do Cerrado: http://rebasdocerrado.com.br/             
Bondiorno Pedal 17: (61) 9296-5733 – contato de André 
Jonas de Araújo, um dos organizadores do grupo

O ano de 2014 foi um sucesso para a regu-
larização do solo urbano do Distrito Fe-
deral. Depois de décadas de tentativas 

frustradas, 2014 terminou com a consagração 
de um método que, finalmente, viabilizou a re-
gularização. Sem forte atuação técnica, jurídica 
e legal, não teria sido possível fazer a transição 
do ilícito para o lícito, do irregular para o regular.

No ano passado, a Urbanizadora Paranoazinho 
concluiu o desenvolvimento e implementação 
de uma metodologia de regularização inovado-
ra no Distrito Federal que lhe permitiu indivi-
dualizar as matrículas dos 234 lotes do condo-
mínio Vivendas Friburgo, no Grande Colorado, 
transferindo aos respectivos moradores a pro-
priedade definitiva de seus imóveis, com a qual 
sempre sonharam.

Em um contexto de muitos conflitos, que fa-
ziam a regularização, as vezes, parecer um 
objetivo inatingível, a equipe da Urbanizadora 
Paranoazinho tem muito orgulho de ter atuado 
na linha de frente de criação desta estratégia, 
que teve como principal elemento o desenvol-
vimento de um Termo de Compromisso pela 
Regularização Fundiária, assinado entre a Ur-
banizadora Paranoazinho e o Governo do Dis-
trito Federal.

Pelo Termo, a empresa proprietária das áreas 
da Fazenda Paranoazinho assumiu uma série 
de obrigações, como investimentos em infra-
estrutura e criação de áreas para equipamen-
tos públicos, como escolas, postos de saúde, 
delegacias etc.

O sucesso do Vivendas Friburgo, que se deu 
graças à assinatura do Termo de Compromisso 
do Grande Colorado, foi histórico no Distrito 
Federal, uma vez que foi o primeiro condomínio 
de classe média a chegar às escrituras desde 
2007, encerrando um jejum de sete anos de 
promessas, vitórias intermediárias e expecta-
tivas, mas sem nenhum resultado concreto.

Agora, consagrado o modelo de regularização, a 
Urbanizadora Paranoazinho assinou Termos de 
Compromisso com o Governo contemplando to-
dos os condomínios da Fazenda Paranoazinho. 

Traçado o caminho, o novo governo terá a opor-
tunidade de replicar o modelo de sucesso do 
Vivendas Friburgo em todos os condomínios 
da Paranoazinho e, possivelmente, em inúme-
ras outras áreas do Distrito Federal, trazendo 
centenas de milhares de pessoas à legalidade. 
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Moradores do Mansões Colorado assinam 
acordos com a UPSA

Grupo Rebas do Cerrado percorre a trilha Cinema em 
Sobradinho
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UP Entrevista

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

Qual será a linha de trabalho da sua gestão como 
administrador de Sobradinho?

A minha gestão é de um novo tempo para a recupera-
ção da nossa cidade. Já comecei as visitações aos locais 
abandonados no passado e que merecem passar por 
uma renovação. Com o apoio do novo GDF, buscare-
mos melhorias para a população de Sobradinho. Va-
mos ouvir os moradores da região para que possamos 
encontrar soluções e atender às demandas dos sobradi-
nhenses, com transparência, e colocando em prática as 
diretrizes do Governo nas ações a serem realizadas na 
nossa região.

Morador da cidade há 25 anos, o senhor já conhe-
ce os maiores problemas da região administrativa. 
Quais são as principais carências e necessidades da 
população de Sobradinho?

Conheço nossa cidade e vejo que o maior problema encon-
trado em todos os setores foi o abandono. Nesse primeiro 
momento, estamos mapeando os setores endêmicos da ci-
dade e atendendo os relatos dos moradores na ouvidoria 
da administração e nos locais que tenho visitado: escolas, 
hospitais, praças, conforme o nosso governador determi-
nou a todos os administradores. 

Como o senhor pretende atuar após essas visitas?

Nós, administradores, não vamos ficar em gabinete ape-
nas. Estaremos nas ruas para agir. Na semana passada, 
estive na Biblioteca Pública, na Casa do Ribeirão e na Pra-

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

A regularização de cada metro 
quadrado da Fazenda Paranoazinho 
é um dos objetivos centrais da Urba-
nizadora Paranoazinho. A empresa é 
completamente comprometida com 
a recuperação da legalidade ambien-

É realmente possível que todos os lotes dentro da Fazenda Paranoazinho sejam regularizados?  
Em quanto tempo isso pode ocorrer?

(Renilda Ribeiro - 52 anos -  moradora do Residencial Sobradinho)

mos condição de passar as escrituras 
para a grande maioria dos moradores 
nos próximos anos. A adesão dos mo-
radores ao processo de regularização 
nos ajuda a priorizar algumas áreas 
e por isso é importante o contato da 
comunidade com a empresa.

Administrador Regional de 
Sobradinho I, Divino Sales

tal, urbanística e fundiária em toda a 
região. Não temos dúvida de que seja 
possível, é apenas uma questão de com-
prometimento, capacidade técnica e 
muito empenho, e isso nossa equipe tem 
de sobra. Já superamos importantes eta-
pas do processo de regularização e tere-
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O ADVOGADO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, DIVINO SALES, 57 ANOS, POSSUI 

LARGA EXPERIÊNCIA NA ÁREA JURÍDICA. PRESIDENTE DA OAB DE SOBRADINHO, 

POR DUAS VEZES, É CONSIDERADO PELOS MORADORES DE SOBRADINHO UMA 

ÓTIMA ESCOLHA PARA A CIDADE. ALÉM DE CONHECER BEM OS PROBLEMAS 

LOCAIS, SALES MORA NA REGIÃO HÁ 25 ANOS E É MUITO PRÓXIMO DA 

COMUNIDADE. UM PONTO DE DESTAQUE DA SUA GESTÃO É SEMPRE OUVIR OS 

MORADORES PARA BUSCAR SOLUÇÕES MAIS ASSERTIVAS PARA A CIDADE.

ça das Artes Teodoro Freire, para verificar as providências 
a serem tomadas em cada espaço.  

Na sua posse o senhor destacou que uma das suas 
missões como administrador é resgatar Sobradi-
nho e torná-la novamente a segunda melhor re-
gião administrativa para se morar no DF. Quais 
serão as principais ações que darão início a esse 
trabalho de resgate?

Na verdade, a minha missão é resgatar Sobradinho e tor-
ná-la a melhor região administrativa para morar no DF, e 
não a segunda.  É essencial a presença dos cidadãos sobra-
dinhenses na atuação da nossa administração para que 
nosso objetivo seja alcançado. No início, enfrentaremos 
alguns obstáculos acumulados em governos anteriores. 

Quais são as suas expectativas para esse trabalho?

Estamos de mãos dadas com o Governo do Distrito Fede-
ral para obter os resultados esperados. Nos primeiros dias 
da minha gestão, acompanhei o Projeto Cidade Limpa 
em Sobradinho que teve o trabalho de roçagem de ma-
tos, limpeza de bueiros, recolhimento de lixos e entulhos, 
e saneamento. Outras ações do GDF também chegarão 
a Sobradinho para beneficiar nossa população em todos 
os setores. Minha rotina é estar nas ruas de Sobradinho 
de domingo a domingo com minha equipe de trabalho e 
meus familiares. Todos vão ajudar a recuperar nossa ci-
dade. A administração é de todos nós que moramos em 
Sobradinho.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

A padaria Pão da Casa funciona no Grande Colorado há 
13 anos e é um dos empreendimentos mais tradicionais 
da região. Além dos clássicos pães franceses, a padaria 
comercializa, principalmente, salgados, tortas e pães 
embalados, de massa doce.

O mineiro José Carlos Luciano, de 43 anos, é dono do 
estabelecimento e diz que o segredo para que o comér-
cio dê certo é o bom tratamento dado aos clientes. “A 
gente tem que cuidar com carinho do nosso negócio e 

O Ribeirão Sobradinho sofre com esgotos clandestinos, 
escoamentos superficiais das águas pluviais, disposição 
final de rejeitos industriais e do agronegócio. Também 
são problemas o despejo de resíduos sólidos urbanos e 
ocupação irregular do solo ao longo das margens.

O Projeto Ribeirão Sobradinho Vivo surgiu com o intuito de 
combater tais problemas que assolam o ribeirão. Para 
isso, em 2012, o Governo do Distrito Federal criou o Gru-
po de Trabalho (GT) Ribeirão Sobradinho, formado por 
órgãos do governo, com o objetivo de diagnosticar as ir-
regularidades e apresentar soluções para a recuperação 
ambiental do Ribeirão Sobradinho. 

A última ação do Projeto foi realizada no dia 6 de de-
zembro, quando estudantes, bombeiros-mirins, am-
bientalistas e moradores de Sobradinho plantaram cin-
co mil mudas nativas do Cerrado às margens de uma 
das nascentes do local. A iniciativa visa recuperar as 
matas ciliares, as quais, entre outros benefícios, evitam 
erosões e preservam a biodiversidade.

Segredos de Minas Gerais 

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

Recuperação ambiental do Ribeirão Sobradinho
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o principal é saber tratar as pessoas bem”, diz ele. Na 
padaria, além dos 17 funcionários, trabalham a esposa 
de José Carlos e o primo.

Com o dinheiro lucrado no empreendimento, José Car-
los comprou, há três anos, uma fazenda no município 
de Padre Bernardo, em Goiás. Lá, há a criação de gali-
nhas, gado de corte e de leite. A fazenda complementou 
a renda da padaria, onde hoje também são vendidos 
leite e queijo de produção familiar e galinhas abatidas.

José Carlos já trabalhou com comércio em Ceilândia e Sa-
mambaia, mas diz que prefere o Grande Colorado, onde 
garante ser mais seguro, com menos risco de assalto. Ele 
escolheu a região não só para manter o negócio familiar, 
mas também para morar com a esposa e o filho. “Escolhi 
vir para cá porque, além de ficar perto da padaria, os 
condomínios são muito tranquilos para morar.”

Localização: Condomínio Vivendas Lago Azul, lotes 6 e 
7 - Grande Colorado

Funcionamento: todos os dias da semana, das 6h às 22h

Contato: 3595-1238

O GT Ribeirão Sobradinho é formado pelo IBRAM, SLU, 
Adasa, CAESB, AGEFIS, TERRACAP, SEAGRI, Coordena-
ção Regional de Ensino de Sobradinho, Administração 
Regional de Sobradinho, Secretaria de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal, entre outras entidades parceiras.
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Proprietário da padaria Pão da Casa, o mineiro José Carlos Luciano

Foto: D
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Cinco mil mudas são plantadas às margens de uma nascente na quadra 15


