
ENTREVISTA
Presidente da ÚNICA-DF, Junia 
Bittencourt, comenta os desafios 
da regularização e as expectati-
vas para 2014.

FIQUE POR DENTRO
UPSA aguarda retorno do Insti-
tuto Brasília Ambiental sobre o 
Plano Básico Ambiental da Fa-
zenda Paranoazinho.

VIVA E CONVIVA
O barulho está entre os princi-
pais motivos de discussões entre 
os vizinhos. Veja algumas dicas 
para uma boa convivência.
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Discussão dos muros volta à estaca zero

O s condomínios que estão 
em processo de regulari-
zação no Distrito Federal 

seguem com uma importante ques-
tão em aberto: a legislação que per-
mitiria a permanência de muros e 
guaritas foi derrubada pela Justiça 
mais uma vez. Foram duas derrotas 
em menos de um ano. Em 2013 O 
Conselho Especial do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal (TJDFT) 
declarou que a proposta enviada 
pelo Executivo possui vício formal. 
Apesar da insegurança jurídica, a 
questão não chega a tirar o sono 
dos síndicos e moradores.

No condomínio Recanto Real, por 
exemplo, os muros já estão insta-
lados há 13 anos juntamente com 
a guarita. O síndico, Antônio de 
Almeida Júnior, acredita que um 
muro que já está instalado há tan-
to tempo não será demolido. “Se 
de fato isso acontecesse, as pesso-
as iriam se mobilizar e procurar 
seus direitos. Querendo ou não, a 
existência do muro passa essa sen-
sação de segurança para o mora-
dor”, explica o síndico.

A aposentada Elba Pelônia é fa-
vorável à manutenção dos muros. 
Moradora do Jardim Europa II, ela 
acha que perderia sua liberdade. 
“Se tirarem os muros, não conse-
guiria continuar com minhas ca-

minhadas ou aproveitar as várias 
opções de lazer que temos”, diz. A 
conselheira Fiscal do Jardim Vitó-
ria, Dalva, também não concorda 
com a derrubada dos muros e lem-
bra que os moradores arcaram com 
todas as despesas da construção. “É 
uma questão de segurança. O con-
domínio aqui é pequeno, não va-
mos impedir ninguém de entrar ou 
sair, basta se identificar”, explica.

Na mesma região, há condomínios 
que não possuem muros ou gua-
ritas. E entre os moradores desses 
locais a opinião é bem diferente. O 
comerciante João Antônio da Silva 
mora há 10 anos no Condomínio 

Beija-Flor e acha que, no final das 
contas, o muro sozinho não garan-
te a segurança de ninguém. “Quan-
do eles querem roubar, não tem 
muro ou grade que segure. O que 
precisa é ter mais policiamento”, 
lembra. O motorista Joseliton An-
drade Silva acredita que a retirada 
dos muros dos outros condomínios 
mudaria a cara da região. “Aqui, 
por exemplo, tem uma grande área 
verde onde todo mundo poderia fa-
zer um caminhada, mas não tem 
como porque está dentro da área 
de um condomínio fechado e só os 
moradores de lá tem 
acesso”, argumenta. 

BOLETIM INFORMATIVO DA URBANIZADORA PARANOAZINHO   |   BRASÍLIA/DF   |   JAN/FEV/2014



2 NOSSOBAIRRO JAN/FEV    |    2014    |    INFORMATIVO BIMESTRAL DA URBANIZADORA PARANOAZINHO

Fique por dentro

N os últimos anos, várias leis distritais 
tentaram sanar um dos problemas 
mais polêmicos da regularização 

dos condomínios no DF: a legalização dos 
muros, cercas e guaritas. A história já 
começou a ficar repetitiva: as leis caem, 
mas os muros continuam em pé.

É claro que o amplo respeito ao ordenamen-
to legal é fundamental para o desenvolvi-
mento de qualquer sociedade, mas neste 
caso específico a opção de parte da popu-
lação por viver entre muros deve ser per-
cebida dentro do contexto social em que 
se insere. Da mesma forma que a legislação 
proíbe a manutenção dos muros, ela tam-
bém exige que o Estado ofereça um espaço 
público seguro, limpo e digno.

Por pelo menos 50 anos, o Brasil (e a maio-
ria dos outros países) vem planejando suas 
cidades sob a ótica de “produzir moradias” 
e não de “produzir lugares”. É uma visão de-
generativa para a cidade que não deixa es-
paço para reflexões sobre o que acontece 
entre uma casa e outra, entre um prédio e 
outro, ou seja, o próprio espaço público.

Enquanto a cidade não passar a oferecer 
qualidade de vida nos espaços públicos, os 
cidadãos vão continuar preferindo privati-
zar o espaço e as relações que nele se dão. 
É um ciclo vicioso: não há planejamento do 
espaço público; a população compensa de 
forma privada os serviços públicos faltan-
tes (com um muro privado ao invés de uma 
viatura policial pública, por exemplo); o es-
paço público é ainda mais desvalorizado; e 
ainda menos esforço é dedicado ao seu pla-
nejamento e manutenção.

No caso dos muros, a discussão fundamen-
tal não é se muros devem ser permitidos ou 
proibidos, mas sim como podemos cons-
truir uma sociedade em que os muros não 
sejam necessários.

editorial
UPSA aguarda aprovação do 
Plano Básico Ambiental
 A equipe técnica da empresa aguarda o parecer do Instituto Bra-
sília Ambiental (Ibram) sobre o Plano Básico Ambiental (PBA) 
da Fazenda Paranoazinho. O plano é uma das exigências para 
que seja emitida a Licença de Instalação da área, um dos passos 
obrigatórios para o processo de regularização.

O PBA da Fazenda Paranoazinho consiste num documento onde 
estão relacionados 13 programas e 10 subprogramas que serão 
executados pela UPSA assim que sair a regularização da área.  
Dentre os programas estão o de Gestão Ambiental, o de Controle 
dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, o de Educação Ambien-
tal, dentre outros. O intuito é minimizar os impactos ambientais 
que o projeto irá causar na região. Uma das obras que serão exe-
cutadas, por exemplo, é a macrodrenagem do Grande Colorado. 

Em novembro de 2013, o Ibram devolveu a primeira versão do 
PBA, protocolada em agosto do mesmo ano, solicitando um 
maior detalhamento dos projetos que serão executados. A nova 
versão foi protocolada em dezembro e aguarda o parecer dos téc-
nicos responsáveis.

Grande Colorado discute 
desafios da regularização
Representantes do Governo do Distrito Federal e a equipe técni-
ca da Urbanizadora Paranoazinho estiveram no Condomínio 
Vivendas Lago Azul para conversar com os moradores dos con-
domínios do Grande Colorado. Em pauta, as obras de infraes-
trutura e a alocação de áreas para equipamentos públicos: dois 
itens essenciais dentro do processo de regularização dos parcela-
mentos urbanos no Distrito Federal. Síndicos e moradores de 20 
condomínios prestigiaram o evento, realizado em dezembro do 
ano passado.

Dentro da região do Grande Colorado há condomínios que estão 
em área da União (Vivendas Lago Azul, Vivendas Bela Vista, Vi-
vendas Colorado - parcial) e outros que estão dentro da Fazenda 
Paranoazinho (Colorado Ville, Jardim Europa, Jardim Europa 2, 
Mansões Colorado, Solar de Athenas, Vivendas Colorado - par-
cial, Vivendas Colorado 2 e Vivendas Friburgo).

A presidente da ÚNICA-DF, Júnia Bittencourt, mediou o debate 
que contou com a presença da secretária de Regularização de 
Condomínios do Distrito Federal, Lene Santiago, do coordenador 
técnico do Grupar, Fernando Negreiros, e do diretor da UPSA, Ri-
cardo Birmann. Lene Santiago abriu a rodada de conversa des-
tacando a importância da questão da dominialidade estar resol-
vida para que o processo seja encaminhado dentro dos órgãos 
responsáveis. 

“A regularização não depende apenas das decisões do Governo, nós 
temos outros atores envolvidos como o Ibram, Ministério Público, 
proprietários das áreas, dentre outros. Se não há dúvidas quanto 
ao domínio do parcelamento, como no caso da Fazenda Paranoa-
zinho, os processos terão prioridade na análise  
técnica”, destacou a Secretária Lene Santiago.
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Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 
Quais seriam os benefícios de uma composição amigável com a UPSA, visando a regularização do meu lote?

(Junia de Sousa Antunes)

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

UP Entrevista

SE VOCÊ MORA EM UM CONDOMÍNIO, CERTAMENTE JÁ OUVIU FALAR 
DELA.  PRESIDENTE DA UNIÃO DOS CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES DO DISTRITO FEDERAL (ÚNICA-DF), JUNIA BITTENCOURT 
LUTA HÁ MAIS DE 13 ANOS PELA REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS. 
HOJE, A ENTIDADE REPRESENTA OS INTERESSES DE 565 GRUPOS, ENTRE 
CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE ÁREAS 
URBANAS E RURAIS. CONFIRA OS PRINCIPAIS TRECHOS DA ENTREVISTA 
PUBLICADA NA ÍNTEGRA NO BLOG DA UPSA.

Você acredita que teremos importantes avanços 
nos processos que estão em andamento em 2014?

A discussão de alguns processos está bem adiantada e 
eles certamente terão prioridade este ano. Não dá pra 
pensar numa revolução ou em grandes regularizações, 
mas certamente o Governo deve dar continuidade aos 
processos das áreas de baixa renda, por exemplo. Até 
porque, não depende só do Poder Executivo. O procedi-
mento é complexo e envolve diversos órgãos técnicos, só 
vontade política não vai resolver.

Muitos moradores ainda não entendem a com-
plexidade do processo e acabam se distanciando 
da discussão. O que tem a dizer sobre isso?

As constantes mudanças no processo, as muitas idas e 
vindas, realmente desanimaram muitos moradores, que 
já não acreditam mais na regularização de suas mora-
dias. Em todas as reuniões que promovemos ou que par-
ticipamos, lembramos que as condicionantes técnicas e 
a legislação atual precisam ser cumpridas. Só assim a 
regularização sai do papel. E isso vale para moradores, 
proprietários, técnicos do Governo, enfim, todos atores 
envolvidos no contexto da regularização.

Mas cumprir as exigências legais não é tarefa fá-
cil depois de um condomínio já instalado. Como 
você tem acompanhado essas discussões?

Hoje é praticamente impossível aplicar o que temos na 
legislação a todos os parcelamentos que estão em pro-

cesso de regularização. Cada um tem suas particula-
ridades. Então, o que é realizável numa área pode ser 
completamente inviável em outra. No caso da Fazenda 
Paranoazinho, está claro que os proprietários irão arcar 
com as despesas das obras de infraestrutura.  Mas, em 
alguns casos, não se tem nem a certeza de quem é o pro-
prietário da área. E, aí quem vai arcar com as obras de 
infraestrutura ou com a compensação ambiental?

O fato da Lei de Muros e Guaritas ter caído 
preocupa muitos moradores de condomínios. 
Qual sua avaliação?

Em primeiro lugar, iremos cobrar um posicionamento 
imediato do Governo sobre a questão dos muros e guaritas 
nos condomínios que estão em processo de regularização. 
Hoje, os moradores não tem nenhuma segurança jurídica. 
A sensação é que a qualquer momento um trator pare na 
portaria de seu condomínio com a ordem para a derruba-
da dos muros. E isso tira o sossego de qualquer um.

O que pode ser feito para reverter essa situação?

Queremos uma lei eficaz, para os muros que já existem e 
os que devem ser criados. Onde pode cercar, como proceder, 
etc. Não tenho dúvida de que esse tipo de regulamentação 
é importante – mas o que será feito com os muros já instala-
dos? Essa é nossa principal questão. O cercamento garante 
o baixo índice de ocorrências policiais dentro dos condo-
mínios, quem quer perder essa segurança? 
Não será fácil, mas não podemos desistir.

Presidente da ÚNICA-DF, Junia Bittencourt, 
comenta os desafios da regularização

radores que nos procuram querendo regularizar suas 
moradias. Vale ressaltar ainda que nestes casos o mo-
rador só iniciará qualquer pagamento após receber 
seu lote devidamente individualizado (ou seja, após 
ter sua escritura registrada em seu nome no cartório 
de Registro de Imóveis) e a partir de então ainda po-
derá financiar o pagamento em até 10 anos.

(Equipe UPSA)

A UPSA responde: A conciliação entre os proprietários 
e os ocupantes é o único caminho direto e sem riscos 
para a  conclusão da regularização e efetiva transfe-
rência da propriedade para os moradores. No caso das 
áreas da Fazenda Paranoazinho, vamos isentar todos 
os custos da regularização e subsidiar o valor do lote 
para aqueles moradores que chegarem a um consenso 
conosco. Queremos dar todas as condições para os mo-
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Viva e conviva

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Não importa estado, cidade ou classe 
social dos moradores, todo mundo que 
mora ou já morou em condomínio tem 
algum episódio para contar sobre vizi-
nhos barulhentos: crianças e mães que 
disputam a atenção no grito, festas que 
duram o fim de semana inteiro ou obras 
que nunca terminam, são apenas alguns 
dos exemplos de barulho na vizinhança. 

No entanto, não há necessidade de se 
conviver com esse barulho eternamen-
te. Existem regras e leis que protegem 
aqueles que se sentem prejudicados em 

seu sossego. O Código Civil traz limites os níveis de ruídos permitidos 
em áreas residenciais, comerciais e industriais – mesmo durante o dia. 
Mas, na prática, o que vale são as regras criadas por cada condomínio 
e, é claro, um ingrediente essencial: o bom senso dos moradores. 

No condomínio Recanto Real, por exemplo, existem normas no esta-
tuto do condomínio sobre os horários e os tipos de barulho permitidos. 
“Mesmo assim, de tempos em tempos, enviamos um lembrete com os 
horários em que o barulho é permitido”, ressalta Antonio Junior, sín-
dico. Com bom senso e espírito de coletividade, o morador certamente 
não terá de se preocupar com advertências ou “cara feia” dos vizinhos. 
Pelo contrário – você estará contribuindo para melhorar a convivência 
com seus vizinhos. 

Verão x ar condicionado
Quem nunca sentiu um desconforto ao entrar num am-
biente com ar condicionado? Em dias muito quentes, é 
praticamente impossível não deixar o aparelho ligado. 
Mas, o que é o alívio do calor para uns, para outros é 

sinônimo de desconforto e crises alérgicas. 
Pessoas que tem asma ou rinite são as 

que mais se queixam. O ar mais frio e 
seco do que o do ambiente acaba agre-
dindo as mucosas nasais, deixando-a 
propensa a irritações. Algumas dicas:

 » Deixe um agasalho no trabalho se não 
tem controle sobre a temperatura do ar 
condicionado;

 » Use soro fisiológico para lavar as 
narinas, várias vezes ao dia;

 » Não permita que fumem em ambientes refrigerados

 » Utilize uma vasilha com água ou umidificadores 
no ambiente para diminuir a sensação de resseca-
mento;

 » Limpe a casa ou escritório diariamente, utilizando 
pano úmido. Se possível, abra as janelas por algu-
mas horas para receber luz do sol e ar puro;

 » Ambientes fechados devem ser mantidos limpos e 
arejados. O ideal é que não tenham carpetes, esto-
fados ou livros em excesso para facilitar a limpeza.

 » Verifique se a manutenção do ar condicionado está 
em dia. O filtro deve ser lavado se-
manalmente para evitar acumulo 
de poeira no ambiente.

Uma vizinhança do barulho  » Em caso de reformas ou pequenas in-
tervenções, utilize o horário comercial, 
fora do fim de semana, para incomo-
dar o mínimo possível;

 » Áreas de lazer como quadras, play-
grounds e churrasqueiras são fontes 
de ruído.  Por isso, cada condomínio 
deve limitar o horário de uso em seu 
regulamento interno;

 » Quem toca um instrumento musical 
deve estabelecer um horário razoável 
para seus ensaios e tomar medidas 
para isolar acusticamente o local;

 » No caso de som mecânico, pode ser 
que o seu vizinho não tenha o mesmo 
gosto musical que você. Cuidado ao 
escutar sua musica preferida no volu-
me máximo;

 » Lembre-se que entre 22h e 9h do dia 
seguinte a maioria das pessoas está 
dormindo, ou pelo menos tentando;

 » Antes de tomar qualquer providência 
mais radical, o síndico ou o zelador po-
dem conversar de forma amigável com 
o vizinho barulhento.

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

Facebook: 
www.facebook.com/urbanizadora.
paranoazinho


