
frente. Lá, a Urbanizadora iniciou 
a fase prática da regularização, 
contratando projetos executivos 
das obras de infraestrutura.

Entenda as principais etapas 
superadas no caso do Solar de 
Athenas:

•  Ação de usucapião foi julgada 
improcedente. UPSA ganhou;

•  Em assembleia, moradores de-
liberaram por desistir de recursos e 
negociar com a empresa;

• Minoria de moradores apre-
sentou recurso, pendente de decisão 
do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT);

•  Vara de Registros Públicos de-
terminou que a regularização fosse 
concluída independentemente da 
usucapião, em processo chamado 
Dúvida Registrária;

• Minoria contrária perdeu re-
curso no TJDFT, que reordenou a 
conclusão da regularização.  
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Mais de duas mil famílias do 
Setor Habitacional Gran-
de Colorado poderiam ser 

as primeiras beneficiadas pela re-
gularização fundiária promovida 
pela Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA). Mas todo o Setor Boa Vista 
saiu na frente, com 76% dos lotes 
já registrados. Além da titularidade 
do terreno – concedida no Império 
dos Nobres, Morada dos Nobres e 
Recanto Real – os moradores terão 
qualidade de vida com as melhorias 
decorrentes das obras de infraestru-
tura, compensações urbanísticas e 
doações de áreas para equipamen-
tos públicos. Esses investimentos, 
na Fazenda Paranoazinho, são de 
responsabilidade da UPSA porque 
os parcelamentos estão em área 
particular. 

Os avanços no Grande Colora-
do perderam velocidade porque um 
pequeno grupo no Solar de Athenas 
é contra a legalização da terra e 
tenta atrasar o processo na Justiça. 
Mesmo que todas as decisões judi-
ciais tenham sido contrárias a eles 
– e favoráveis à regularização – a 
sucessão de recursos se arrasta há 
quase dois anos.

Concluída a discussão na Justi-
ça, o Solar se somará ao Vivendas 
Friburgo e Mansões Colorado, já 
registrados, totalizando cerca de 
45% dos lotes do Grande Colorado. 
Entretanto, enquanto não atingida 

a marca de 50% prevista no Termo 
de Compromisso pela Regulariza-
ção Fundiária (TC), firmado com 
o Governo do Distrito Federal, não 
se iniciam os prazos para a Urba-
nizadora realizar melhorias impor-
tantes na região, tais como grande 
obra de drenagem de águas plu-
viais que resolverá definitivamente 
as enxurradas que assolam a Ave-
nida São Francisco. 

As etapas jurídicas e técnicas do 
Grande Colorado haviam sido prio-
rizadas, desde 2009, pela UPSA em 
relação aos setores habitacionais 
Boa Vista e Contagem porque o 
pioneiro no ordenamento da Para-
noazinho foi o Vivendas Friburgo. 
Logo, foi o primeiro setor a receber 
Licença de Instalação Corretiva, ter 
decretos dos condomínios publica-
dos e ser contemplado no TC. 

Com o atraso do Solar de Athenas, 
porém, o Boa Vista passou na 

Boa Vista ultrapassa o Grande Colorado

FIQUE POR DENTRO 
Confira a mudança no horário 

do Posto de Atendimento da 
Urbanizadora Paranoazinho
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Urbana explica como será o 

fechamento do Lixão da Estrutural

SUSTENTABILIDADE
Urbanizadora conclui mais 

uma etapa da cerca da Reserva 
Biológica da Contagem
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Fique por DentroEditorial

Muito tem se falado sobre a Medida 
Provisória n° 759/2016, publicada em 
23 de dezembro, chamada de “MP 
da regularização fundiária”. Aqui na 
UPSA, apesar de reconhecermos a 
importância de uma abordagem do 
tema por parte do Governo Federal, 
avaliamos que ainda é cedo para saber 
qual será o verdadeiro impacto desta 
ação.

O dispositivo demonstra uma clara 
preocupação sobre a regulamentação 
e a solução dos problemas fundiários 
brasileiros, que se mostram urgentes 
e necessários para o desenvolvimento 
das cidades, em conformidade com o 
ordenamento territorial.

A MP aborda conceitos que con-
templam medidas jurídicas, urbanís-
ticas, ambientais e sociais. Tem, como 
ponto forte, a valorização da concilia-
ção e proposição de acordos entre as 
partes envolvidas como parte essen-
cial da regularização. 

Porém,  apesar de instituir regras 
e procedimentos aplicáveis à regula-
rização fundiária urbana, ainda deixa 
lacunas ao não detalhar como o tra-
balho será realizado na prática. Essas 
brechas e muitos outros pontos da MP, 
provavelmente deverão ser debatidos 
no âmbito do Congresso Nacional, para 
que possam virar uma nova lei.

Ao retornarem do recesso parla-
mentar no mês de fevereiro, os mem-
bros do Legislativo enfrentarão o gran-
de desafio da regulamentação desse 
instrumento. Será uma excelente 
oportunidade para discutir um proble-
ma que é endêmico no Brasil, por sua 
complexidade e impacto direto na vida 
pessoas que, infelizmente, ainda não 
usufruem de um ordenamento urbano 
adequado.

Enquanto isso não ocorre, nós da 
UPSA continuaremos a aprimorar, na 
Fazenda Paranoazinho, a nossa tecno-
logia para a regularização fundiária.  
Construída com base em nossa dedi-
cação à legalização da área por quase 
10 anos, nossa metodologia permitiu a 
legalização de cinco parcelamentos ir-
regulares até hoje, e pavimentou o ca-
minho para levar cada metro quadrado 
às escrituras.

Com MP ou sem MP, nosso trabalho 
continua.
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A Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA), comprometida com o 
ordenamento territorial na região 
Colorado-Sobradinho, monitora 
e denuncia obras ilegais ao 
poder público. A empresa instala 
placas para alertar quem constrói 
irregularmente, conforme os 
embargos obtidos na Justiça. Se 
descumpridos, podem ser aplicadas 
multas diárias de R$ 5 mil e as 
edificações removidas. Em 2016, 
a UPSA recuperou lote no Jardim 
Europa II e demoliu prédio que 
previa 200 quitinetes.

Alguns avisos foram desconsi-

derados ou danificados e, quem 
cometeu o ilícito, está sujeito a san-
ções cíveis e criminais. Se o ocupan-
te não autorizar a fixação da placa, 
a Urbanizadora faz nova instala-
ção na presença de oficial de Jus-
tiça, com auxílio de força policial, 
caso necessário. 

Como alternativa, a UPSA 
propõe aos ocupantes acordo 
visando a adequação da obra à 
legislação  - já foram firmados 
cinco no Império dos Nobres e um 
no Grande Colorado, que aguarda 
homologação judicial.

“Nas ações ajuizadas no 
Império, terceiro parcelamento 
que regularizamos, fizemos 
acordo e todos estão com os 
títulos de propriedade. Alguns nos 
procuraram assim que começamos 
a colocar as placas, cumprindo as 
liminares obtidas. Isso demonstra a 
vontade da população em buscar a 
regularização plena dos imóveis”, 
explica o advogado da UPSA Felipe 
de Carvalho Sousa. 

Quem presenciar alguma 
irregularidade e quiser contribuir 
com a atuação da Urbanizadora, 
pode informar diretamente no site: 
http://www.upsa.com.br/denuncias.

Obras irregulares são alvo de ação da UPSA

O ano de 2017 começou com 
ótima notícia para quem vive na 
Fazenda Paranoazinho. Os mora-
dores serão recebidos pela equipe 
da Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) em novas instalações, 
tanto no Posto de Atendimento, 
localizado no Grande Colorado, 
quanto na sede, no Pátio Brasil 
Shopping.

Ambos os escritórios passa-
ram por melhorias para receber 
os clientes. A proposta é oferecer 
um trabalho em ambientes com 
conforto e bem-estar. No Posto de 
Atendimento, o piso antigo e a re-
cepção foram substituídos. Lá, os 
moradores também poderão gra-
var depoimentos em um estúdio. 

As reformas não prejudicaram 
a atuação da empresa e foram 

concluídas em janeiro. Nesse pe-
ríodo, por exemplo, a UPSA conti-
nuou lavrando escrituras dos par-
celamentos regularizados. 

Outra novidade é que, no 
Grande Colorado, os dias de aten-
dimento ao público mudaram: 
terça a sexta-feira, das 9h às 18h. 

UPSA promove melhorias nos escritórios

U
PS

A

Atenção ao horário de atendimento

UPSA formalizou seis acordos para 
obras não serem demolidas
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UP Entrevista

O Aterro Sanitário de Brasília 
está funcionando? 

Sim, foi inaugurado em janeiro e 
está recebendo 1/3 dos rejeitos. Os ou-
tros 2/3 de resíduos, que é todo o ma-
terial retirado da lixeira, permanecem 
no Lixão da Estrutural. Como dois mil 
catadores dependem da renda do Li-
xão, essas pessoas serão mantidas lá 
até que os centros de triagem estejam 
prontos para recebê-las. Passamos por 
um ano de transição e ofereceremos 
três tipos de capacitação. O primei-
ro para catadores de cooperativas, 
que vão ter a rotina alterada porque 
atuarão nos prédios dos centros, com 
horários e equipamentos de proteção 
individual para trabalhar. O segundo 
tipo será para catadores autônomos, 
vamos mostrar que é melhor atuarem 
em cooperativas  porque juntos eles 
têm mais força. A última é para quem 
não quer mais atuar nessa profissão, 
vamos oferecer cursos como de mecâ-
nico, construção civil e está prevista 
para começar em março.  

Como o Aterro beneficia a área 

Espaço do Morador - comunicacao@upsa.com.br 

Diretor Técnico do Serviço de Limpeza Urbana 
do Distrito Federal, Paulo Celso dos Reis 
O LIXÃO DA ESTRUTURAL ENVERGONHA BRASILIENSES: NO RANKING MUNDIAL, 

PERDE APENAS PARA O DE JACARTA, INDONÉSIA, E GANHA DOS PAÍSES LATINOS, 

SEGUNDO A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ISWA). PARA 

AMENIZAR O CENÁRIO, O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (GDF) LANÇOU O 

PRIMEIRO ATERRO DO BRASIL A RECEBER EXCLUSIVAMENTE REJEITOS – QUANDO 

MESMO APÓS PASSAR POR TRATAMENTO, O LIXO NÃO PODE SER REINSERIDO 

NO PROCESSO PRODUTIVO. 

de transbordo de Sobradinho?

Essa estação recebe lixo de Sobra-
dinho, Planaltina, da Fercal, do Ita-
poã e Paranoá. Duas cooperativas de 
material reciclável atuam nessa área, 
então há uma certa triagem que clas-
sifica o resto como rejeito. A partir de 
agora economizaremos recursos, pois 
antes era necessário fazer quatro via-
gens com o caminhão compactador. 

Quando ocorrerá o encerra-
mento do Lixão da Estrutural? 

Até junho de 2018, prazo acordado 
com o GDF. O encerramento depende 
da conclusão do Aterro; de se ter local 
de trabalho para os catadores, pois 
não podem mais atuar diretamente 
no Aterro senão vira outro lixão; e 
da conclusão dos sete centros de tria-
gem licitados para receber resíduos da 
construção civil, que hoje são 5 mil 
toneladas.

E a situação da coleta 
seletiva? Adianta separar o lixo 
seco do molhado, se depois tudo 

é misturado no caminhão?

O serviço de coleta seletiva fun-
ciona em 14 Regiões Administrativas 
(não há em Sobradinho) e estamos li-
citando novos contratos para atender 
todo o DF no segundo semestre. Temos 
também usinas de compostagem na 
Asa sul e Ceilândia. Mesmo que ainda 
não exista coleta seletiva onde você 
mora, o hábito de separar o material 
orgânico do reciclável ajuda no ciclo e 
facilita o trabalho dos catadores, que 
vão perceber que o saco do orgânico é 
mais leve e nem vão abrir. 

Como funciona a Instrução 
Normativa nº 89 do SLU, que tra-
ta da coleta e do transporte dos 
resíduos pelos responsáveis por 
eventos em áreas públicas?  

A Lei de Grandes Geradores de 
Resíduos Sólidos vale para o setor 
privado, não atingindo as residências. 
Entrará em vigor em março e o seu  
monitoramento será realizado pela 
Agência de Fiscalização do Distrito 
Federal (Agefis). 
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A escritura pode ser entendida como registro? O meu lote serve de garantia para o financiamento e  
para as obras assumidas pela UPSA? E quando estarei livre de ônus?

(Silvestre de Aguiar – Solar de Athenas)

Não, uma vez regularizado o parcelamento, a Urba-
nizadora Paranoazinho (UPSA) lavra a escritura com o 
morador para viabilizar a transferência da propriedade, 
que só se consolida com o registro desta no 7º Ofício de 
Registro de Imóveis de Sobradinho – assim, neste ato, o 
ocupante passa a ser titular do terreno. 

O lote servirá como garantia para o financiamento, 
não restando qualquer outro tipo de ônus quando for 

quitado, como ocorre em qualquer operação imobiliá-
ria. Porém, é importante salientar que, após a quitação, 
será necessário o proprietário dar baixa no cartório de 
registro de imóveis para a desalienação do bem.

Já as obras da UPSA estão garantidas por áreas não 
parceladas e de titularidade da empresa, que não se so-
brepõem aos locais onde os moradores vivem. Afinal, os 
lotes regularizados deixam de ser propriedade da UPSA.  
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Sustentabilidade e Bem-Estar 

Como parte do licenciamento 
ambiental para regularização 
dos parcelamentos inseridos em 
sua propriedade, a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) concluiu 
mais uma etapa de cercamento 
da Reserva Biológica (Rebio) da 
Contagem. 

Foram mais de 750 metros de 
cerca, 291 estacas de concreto e 
dois portões que contribuirão pa-

Concluída mais uma etapa do cercamento da Rebio 
ra preservar uma área de 3,5 mil 
hectares. 

Mais do que uma condicionante 
para o licenciamento, o cercamento 
da reserva é o início de um processo 
que beneficiará não só o meio am-
biente, mas também as populações 
próximas e de todo o DF. 

“O cercamento ajuda na valori-
zação da reserva, pois, além de de-
marcá-la, permite que a população 
valorize a sua existência”, explica 
Keiko Fueta, analista ambiental do 
Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio).

Entre os objetivos da ação, a 
proteção dos recursos hídricos foi 
uma das prioridades. “Geralmen-
te, a água que abastece a região é  
obtida por meio de poços. Se não 
houver locais de recarga, que são 
as áreas de vegetação nativa onde 
a água infiltra, logo não haverá 

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:  comunicacao@upsa.com.br
Whatsapp: (61) 98256-7971

Site: 
www.upsa.com.br 
Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho 
Instagram:  
@urbanizadoraparanoazinho
Youtube: 
youtube.com/paranoazinho 

Ponto de Vista

Em tempos de crise econômica, 
são poucos os que podem comemo-
rar o sucesso nas vendas. É o caso 
da comerciante Adriana Gonçalves, 
proprietária da Unique Acessórios, 
no Grande Colorado. Com criati-
vidade, em dois anos ela fidelizou 
a clientela, fechou parcerias com 
fornecedores da concorrência e não 
demitiu nenhum funcionário. 

“Mudei muita coisa. A loja esta-
va praticamente indo à falência e 
agora está sempre cheia. Trabalho 
com grandes marcas, trouxe novi-
dades de São Paulo. Então conquis-
tei boa parte dos clientes, alguns re-
lataram que preferem comprar aqui 
por ser mais perto de casa, assim as 
pessoas estão deixando de frequen-
tar os shoppings e as feiras popula-
res. Como o país está vivendo uma 
crise, você não pode investir muito, 
então avancei aos poucos. Na parte 
de brinquedos, por exemplo, nossos 
preços vão de nove a 150 reais”, ga-

Criatividade é aliada contra a crise

Comerciante conseguiu alavancar o 
negócio sem demitir ninguém

Portões fechados para preservação da 
Reserva Biológica da Contagem

SERVIÇO
Unique Acessórios
Endereço: Avenida São Francisco, 
Lote 25, Loja 03 - Condomínio Jardim 
Europa I. Setor Habitacional Grande 
Colorado, Sobradinho-DF.
Funcionamento: Segunda-feira 
a sábado, das 8h às 20h. Nos dois 
primeiros domingos do mês, das 9h às 
13h. 
Telefone:  (61) 98243-4290

Edição e reportagem: 
Márcio Caetano Alves e Mariana Cordeiro
Fotos: 
Agência Brasilia , Arquivo SLU e UPSA
Diagramação:
Fernando Santana
Tiragem: 
10 mil exemplares

rante Adriana. As opções são diver-
sificadas: de artigos de informática 
a presentes como bijuterias, brin-
quedos, maquiagens e perfumes.

Adriana apostou também nos 
itens de papelaria e armarinho co-
mo um diferencial, fornecendo in-
clusive material escolar para o co-
légio do setor. Além disso, oferece 
desconto de 10% no cartão ou 20% 
à vista como promoção de volta às 
aulas. No local, a comerciante ad-
ministra ainda a Conveniência BRB 
cujo atendimento ao público está 
previsto para março.

Priorizar o comércio local é 
fundamental, segundo Adriana. 
“Os moradores devem valorizar 
isso. É mais cômodo, evita grandes 
deslocamentos e a comunidade sai 
ganhando, além de gerar emprego 
e desenvolvimento na região”. E 
a maioria dos clientes já conhece 
Adriana pelo nome e pelo café 
servido na Unique.

mais recursos nos poços, nem nas 
nascentes”, explica Keiko.

Atualmente, os rios da Rebio da 
Contagem representam uma das 
principais fontes para o abasteci-
mento das regiões de Sobradinho I, 
Sobradinho II, Planaltina, do Gran-
de Colorado, Condomínio RK, da 
Fercal, entre outros. 

Proporcional à riqueza natural, 
também é a preocupação do ICMBio 
com o controle do acesso de pessoas 
e de animais domésticos dentro da 
reserva. “As pessoas não têm noção 
dos impactos que a presença de 
cães e gatos pode causar na fauna. 
A Cinomose, por exemplo, que é 
uma doença comum entre cães 
domésticos, pode facilmente matar 
espécies como lobos, raposas e 
cachorros do mato”, alerta Daniela 
Assis, também analista ambiental 
do ICMBio.
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