
de uma situação indefinida. O acor-
do com a UPSA foi construído com se-
gurança e tranquilidade”, comenta, 
emocionada, dona Zuleica. A ação 
judicial da família por usucapião le-
vou 17 anos e nunca chegou sequer a 
uma sentença de primeiro grau.

O diretor-presidente da Urbanizado-
ra Paranoazinho, Ricardo Birmann, 
explica a atuação da empresa em 
áreas como a São José. “São dezenas 
de pequenas chácaras inseridas en-
tre os condomínios, cujas ocupações 
também precisam ser regularizadas. 
Sem escritura, essas áreas ficam à 
margem da legislação urbanística e 
não podem exercer plenamente sua 
função social; por isso a importân-
cia de incluí-las no 
processo de regulari-
zação”.

ENTREVISTA
Thiago Andrade, secretário da 
SEGETH-DF, fala sobre a atuação 
da secretaria na regularização

FIQUE POR DENTRO
UPSA dá continuidade aos acordos 
com os moradores dos Mansões Co-
lorado. O objetivo é acelerar o pro-
cesso de regularização.

PONTO DE VISTA
O administrador, também formado 
em educação física, conta a história 
da academia Saúde.Com, localiza-
da no Setor Habitacional Contagem
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UPSA comemora a entrega da primeira escritura 
para chácara localizada na Fazenda Paranoazinho

D epois de 17 anos de litígio 
em razão de um processo de 
usucapião, os moradores da 

Chácara São José, localizada em So-
bradinho, têm muito o que comemo-
rar. Após entrarem em acordo com a 
Urbanizadora Paranoazinho (UPSA), 
seu Joel Rodrigues, 82 anos, e dona 
Zuleica Rodrigues, 79, conquistaram 
a escritura definitiva de sua proprie-
dade. O casal já tem em mãos o do-
cumento registrado no nome dos dois 
no cartório do 7º Ofício de Registro de 
Imóveis de Sobradinho.

Com o registro da escritura e a aber-
tura da matrícula individual, a São 
José passa a ser a primeira cháca-
ra regularizada de toda a Fazenda 

FICA A DICA!
Uma escritura pública só tem efeitos 
de transferir a propriedade se puder 
ser registrada junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis. Se tiver qualquer 
dúvida sobre a legitimidade de uma es-
critura no interior da Fazenda Paranoa-
zinho, procure o 7º Ofício de Registro 
de Imóveis de Sobradinho, que é o car-
tório de registro de imóveis da região!  
Se o cartório disser que a escritra é le-
gítima, pode ficar tranquilo.

Paranoazinho. Com satisfação, a 
UPSA vê o pioneirismo da família 
Rodrigues como um marco, sendo o 
início de uma nova fase na região.

A via da negociação foi o caminho 
mais rápido e seguro para que o 
casal tivesse em mãos a escritura 
legítima, documento que, a partir 
de agora, dá à família segurança 
jurídica, sobrepondo-se a qualquer 
contestação infundada sobre a pro-
priedade da chácara, localizada às 
margens da DF 150.

“Com a escritura em mãos, tenho 
um sentimento muito grande de se-
gurança para mim e para minha fa-
mília. É uma alegria. Foram 30 anos 
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Fique por dentro
editorial

Mansões Colorado segue no 
caminho para a regularizaçãoN o  início de março, durante a cerimônia 

de posse dos novos integrantes do 
Conselho de Planejamento Territo-

rial e Urbano do Distrito Federal (Conplan), o 
governador do Distrito Federal, Rodrigo Rol-
lemberg, declarou que a regularização fundi-
ária será tratada como uma ação prioritária 
dessa nova gestão.

O discurso não é novidade. Não há uma au-
toridade pública sequer que não diga estar 
consciente da necessidade de se priorizar a 
regularização. Mas enquanto tantos outros 
param no discurso, o atual governo sinaliza 
que merece um voto de confiança e apoio da 
sociedade. Uma importante demonstração 
de que pretende levar adiante esse com-
promisso são as nomeações técnicas para 
diversos cargos de confiança da atual ges-
tão. Dentre elas a do secretário de Estado de 
Gestão do Território e Habitação (SEGETH), 
o arquiteto e urbanista e ex-presidente do 
IAB/DF, Thiago de Andrade. No UP Entrevista 
desta edição, Andrade fala em desburocrati-
zar a regularização fundiária no DF, criando 
processos mais simples, céleres e lineares.

O novo secretário parece estar muito ciente 
de que a regularização no Distrito Federal 
precisa entrar em uma nova fase. Por mais 
que até agora tenha sido regularizado um 
condomínio aqui, uma área de interesse so-
cial ali, poucos moradores chegaram às es-
crituras definitivas. Um dos casos de maior 
sucesso em todo o DF é o condomínio Vi-
vendas Friburgo, onde 95% dos moradores 
chegaram a um acordo com a UPSA. Desses, 
83% já estão com seus lotes registrados em 
seus nomes no Cartório de Registro de Imó-
veis de Sobradinho.

Pelo perfil técnico do novo governo, é pos-
sível que o modelo técnico-jurídico desen-
volvido pela UPSA para regularizar o Vi-
vendas Friburgo seja replicado em outros 
parcelamentos do Distrito Federal classifi-
cados como Áreas de Interesse Específicos  
(ARINE), ou seja, os condomínios de classe 
média, contribuindo para colocar a regulari-
zação da cidade em um novo patamar.

Por outro lado, a experiência mostra que 
nosso otimismo deve ser acompanhado de 
certa cautela. Com muitas forças políticas 
atuando sobre a regularização fundiária, res-
ta-nos torcer para que as atuais lideranças 
mantenham-se firmes em seus propósitos e 
em seus caminhos, pois hoje o caminho deles 
se confunde com o caminho da nossa cidade.

Transporte público está entre as 
principais queixas no Setor Contagem
A pequena quantidade de linhas de ônibus que atendem os moradores 
do Setor Habitacional Contagem e circulam pelas regiões de Sobradi-
nho I e II é a principal reclamação dos moradores. Dentre as queixas 
mais comuns está também o excessivo tempo de espera nas paradas. 
Segundo a vendedora Gilvanice Ferreira, 32 anos, a demora é bem 
superior à informada pelo DFTrans. “Como também trabalho aos sá-
bados, muitas vezes espero até três horas por micro-ônibus”, detalha a 
moradora do Setor Contagem.

De acordo com o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), 
hoje, 16 linhas de ônibus passam pelo Setor Contagem, mas somente 
três dessas são circulares (063.1, 061.1 e 531.1). Por esse motivo, do 
total de 60 ônibus que passam pelo bairro, somente oito são responsá-
veis exclusivamente pelo transporte interno na região administrativa.

Nas tabelas horárias das linhas 063.1 e 061.1, o tempo médio de espe-
ra, de segunda a sábado, é de 40 minutos e, no domingo, é de cerca de 
uma hora. Já na linha 531.1, o tempo de espera, é de 
aproximadamente duas horas.

A regularização do Mansões Colorado, 
localizado na Fazenda Paranoazinho, 
está muito próxima de se tornar realida-
de. O caminho seguido é o mesmo adota-
do pela UPSA para o Vivendas Friburgo, 
pioneiro na regularização de parcela-
mentos do Setor Habitacional do Grande 
Colorado.

A segurança jurídica e a valorização dos 
imóveis são alguns dos benefícios que 
poderão ser desfrutados pelos morado-
res do Mansões Colorado depois que ti-
verem suas escrituras em mãos.

Um dos pré-requisitos para o cumprimen-
to dos trâmites da regularização é que o 
projeto de aprovação urbanística do par-
celamento tenha sido aprovado no Con-
selho de Planejamento Territorial e Urba-
no do Distrito Federal (Conplan) e possua 
o decreto de regularização. O Mansões já 
tem essas duas condicionantes cumpridas.

Contudo, para ter a escritura de seus lo-
tes em mãos, os moradores precisam se 
apressar, porque o decreto que aprova a 
regularização no Mansões Colorado ven-
ce no próximo dia 14 de junho.  Por isso, 
não perca mais tempo. Procure a UPSA 
(3226-6000 ou upsa@upsa.com.br) e ga-
ranta tranquilidade para 
você e sua família hoje e 
no futuro.

O que falta para os 
moradores do Mansões 
receberem suas escrituras

Moradores aderentes à 
regularização devem concluir a 

assinatura do contrato;

UPSA leva o parcelamento a 
registro no 7º Cartório de 

Registro de Imóveis de Sobradinho;

No ato do registro, o Cartório 
abre as matrículas individuais  

de todos os lotes;

UPSA e moradores lavram a 
escritura pública em qualquer 

Cartório de Notas do DF;

UPSA leva a escritura lavrada 
para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis de Sobradinho. 

Registrada a escritura na 
matrícula individual do lote, o 

morador passa a ser o proprietário 
legítimo de suas terras.

UPSA entrega aos moradores  
a escritura pública registrada 
em seus nomes.
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Nos últimos anos a UPSA desenvolveu uma meto-
dologia técnica e jurídica inédita que permitiu a re-
gularização do Vivendas Friburgo, no final do ano 
passado. Como isso pode ajudar na regularização de 
outras áreas?

O processo inaugurado no Distrito Federal pela Urba-
nizadora Paranoazinho merece estudo, consideração e 
debate com vistas a constituir novos procedimentos pos-
síveis de regularização fundiária.

Como o governo pretende dar continuidade a esse 
processo no Grande Colorado?

Em relação aos condomínios, os processos, a partir de 
agora, serão menos burocráticos. Existem muitos condo-
mínios e cada um em uma situação diferente para a apro-
vação. Não é possível assinar um decreto que regularize 
todos. É preciso que os representantes e moradores de cada 
área se mantenham informados sobre o processo de regu-
larização do seu condomínio, e essa transparência é nossa 
prioridade. Estamos trabalhando para criar um processo 
mais simples, mais ágil e mais linear. E nesse sentido a 
experiência da Urbanizadora Paranoazinho pode ser um 
novo ponto de partida entre governo, in-
teressados e órgãos de controle. 

UP Entrevista

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

Como o seu olhar técnico de arquiteto e urbanista 
pretende contribuir na gestão à frente da Segeth?

Acreditamos que Brasília, por sua relevância nacional, 
pode ser um exemplo. A cidade nasceu de uma pers-
pectiva de vanguarda na cultura e em outros aspectos 
como no planejamento de serviços públicos. Queremos 
recuperar esse horizonte de futuro com novas perspecti-
vas. Então, tudo o que for feito no Distrito Federal, nesse 
sentido, servirá de agenda para o Brasil. 

Qual será a política da SEGETH para lidar com as 
invasões de áreas públicas e privadas no DF e com a 
ação de grileiros?

Não agimos como executores, porque a execução disso 
cabe à Agefis, em conjunto com os poderes de polícia e 
com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de 
Gestão do Território e Habitação atua como órgão pla-
nejador do território e, em determinados casos, como 
regularizador. O Governo trabalhará em conjunto, com 
tecnologia de ponta para a detecção de invasões nos 
primeiros momentos. Então, essa é uma tarefa de todos, 
articulada com as várias secretarias. Tudo para detectar 
as possíveis invasões no início e não permitir que elas 
se consolidem.

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

No Distrito Federal, a única forma de se regularizar 
áreas envolve enquadramento na Lei do Parcelamento 
do Solo Urbano, de nº 6.766/79. Porém, como essa lei foi 
criada se pensando em novos parcelamentos (e não em 
regularização de ocupações existentes), pode ser difícil 
conseguir esse enquadramento e geralmente é preciso 
aproveitar áreas vizinhas para viabilizar a regulariza-
ção. A lei federal nº 11.977/10, que criou o programa 
Minha Casa, Minha Vida, trouxe algumas inovações im-

Com base em que lei é feita a regularização dos condomínios residenciais?
(Sidney de Oliveira Pinto, 45 anos, funcionário público, morador do Vivendas Alvorada)

portantes para a regularização fundiária e também pre-
cisa ser observada.

No DF, os critérios para a regularização de terras pú-
blicas e privadas também levam em conta o PDOT (Pla-
no Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
-  Lei Complementar 803/2009) e o Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) nº 002/2007, firmado entre o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e o Gover-
no do DF (GDF). 

Secretário de Gestão Territorial 
e Habitação do Distrito Federal, 
Thiago de Andrade

(E
qu

ip
e 

U
PS

A
)

DE PERFIL TÉCNICO E OLHAR APURADO PARA QUESTÕES URBANÍSTICAS 

DO DF, O ARQUITETO E URBANISTA THIAGO DE ANDRADE, 34 ANOS, 

ESTÁ NO COMANDO DA SECRETARIA DE GESTÃO TERRITORIAL E 

HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEGETH). EM ENTREVISTA AO 

NOSSO BAIRRO, O SECRETÁRIO COMENTA A CRIAÇÃO DO INSTITUTO 

DE PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO, ALÉM DE TEMAS 

COMO INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA E REGULARIZAÇÃO. 
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

A Urbanizadora Paranoazinho vai cercar as áreas da Re-
serva Biológica (Rebio) da Contagem mais suscetíveis a 
riscos ambientais, que ficam próximas à ocupação urba-
na. Serão implantados aproximadamente 2.100 metros 
de cercas, com trechos de arame farpado e de arame liso.

O cercamento, que custará entre R$ 65 mil e R$ 70 mil, 
deve começar após o período chuvoso, na segunda 
quinzena de maio ou na primeira de junho. A UPSA 
também vai refazer portões e passagens, colocar novos 
cadeados, com códigos de segurança, e instalar algu-
mas placas de sinalização.

De acordo com a bióloga e coordenadora de estudos 
ambientais da UPSA, Mirella Ritter, o cercamento da 
Rebio da Contagem vai trazer benefícios para a popu-

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho
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lação e para o meio ambiente. Ao estabelecer limites de 
acesso, o cercamento protege a Reserva Biológica da en-
trada não desejada de pessoas e veículos, por exemplo, 
que podem causar degradação ao meio ambiente. Ela 
também comenta que, ao cuidar das bordas da Rebio, 
evitam-se processos de invasão urbana irregular.

O soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal Leonardo Gomes afirma que o cercamento a ser 
feito pela UPSA, pela proximidade com a área urbana, 
contribuirá para a redução da incidência de incêndios, 
muitas vezes iniciados por meio de cigarros e garrafas. 
“Sem dúvida, isso (as cercas) tem reflexo na diminuição 
do surgimento de incêndios por ação hu-
mana”, destacou.

A ideia surgiu da vontade de incre-
mentar o comercio local com uma 
atividade que contribuísse e facili-
tasse o dia a dia dos moradores da 
região. Como não havia decidido 
exatamente qual negócio seria em-
preendido, o administrador Clau-
dio Henrique Costa, 48 anos, ela-
borou uma pesquisa de negócios, 
com o auxílio do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae). O resultado desse 
esforço é a academia Saúde.Com, 
estabelecida na principal avenida 
do Setor Contagem há 10 anos.

Hoje, com aproximadamente 600 
alunos matriculados, a academia 
oferece, além de musculação, au-
las de jump, stepping, spinning, gi-
nástica localizada, cross fit, circui-
to funcional, lutas, karatê, dentre 
outras.

Urbanizadora Paranoazinho fará cercamento 
de áreas da Reserva Biológica da Contagem

Oportunidade de negócio ganha musculatura 
no Setor Contagem

antes mesmo de abrir a academia, 
organizou vários eventos esporti-
vos como corrida e ciclismo de rua, 
torneios de futebol e de queimada 
para atrair a clientela. As ações ti-
veram uma grande aceitação pela 
sociedade e, até hoje, o professor 
de Educação Física promove, perio-
dicamente, os eventos para toda a 
comunidade.

“Sempre pensei na comunidade. 
Quando a coisa nasce de uma ideia 
que não é só para você, que é tam-
bém para um todo, você cresce jun-
to com a comunidade”, acredita o 
empresário.

Serviço
Academia Saúde.Com
Endereço: Condomínio Novo Horizonte/
Comercial –DF 425/Sobradinho
Telefone: 3485-8880 
E-mail: saude.com@gmail.com

“Me envolvi tanto que resolvi bus-
car outra especialização. Sou for-
mado em Administração e, agora, 
também sou um profissional de 
Educação Física. Nesse período de 
10 anos que se passaram eu cursei 
Educação Física por causa do meu 
negócio”, reforça Costa.

Morador do Setor Contagem há 
quase 20 anos, Cláudio conta que 

O administrador também formado em educa-
ção física, Claudio Henrique Costa 
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