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Os moradores do condomínio 
Morada dos Nobres, no Se-
tor Boa Vista, podem come-

morar. O acordo com a Urbaniza-
dora Paranoazinho (UPSA) para re-
gularização dos seus lotes chegou a 
90% de adesões. Com isso, fica mais 
próxima a realização do sonho de 
se viver em um lugar totalmente 
regularizado. 

Além disso, os acordos com quem 
tinha ações de usucapião estão sen-
do homologados pela Vara de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Urbano 
e Fundiário do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 
Em abril, ocorreram as duas primei-
ras homologações, após parecer fa-
vorável do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios (MPDFT). A 
expectativa da Urbanizadora é con-
seguir a mesma resolução amigável 
para todas as demais ações.

A síndica do condomínio Mora-
da dos Nobres, Deuselita Martins, 
destaca que houve envolvimento da 
administração e dos moradores pa-
ra definir os termos do acordo. “Foi 
criada uma comissão formada por 
pessoas que têm conhecimento jurí-
dico, para alinhar as cláusulas. Foi 
dada total transparência ao proces-
so e muitos moradores acompanha-
ram as reuniões”, explica Deuselita.

Uma das situações mais com-
plexas da Fazenda Paranoazinho, 

o Morada dos Nobres tem parte dos 
cerca de 350 lotes em áreas de litígio 
com chacareiros vizinhos. Para che-
gar a uma solução, a Urbanizadora 
Paranoazinho firmou o compromis-
so de negociar com todos os envolvi-
dos e buscar a regularização plena 
do condomínio.

Próximos passos - A Licença 
de Instalação do Setor Habitacio-
nal Boa Vista - do qual fazem parte, 
também, os condomínios Império 
dos Nobres e Recanto Real, com 
acordos já assinados - foi emitida 
pelo Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram) no dia 12 de maio. Após 
aprovação pelo Conselho de Pla-
nejamento Urbano e Territorial do 
Distrito Federal (Conplan), os re-

Morada dos Nobres mais perto da regularização

gistros dos parcelamentos do setor 
devem ser autorizados por decreto 
governamental. A UPSA estima que 
esse processo seja concluído ainda 
no primeiro semestre deste ano pa-
ra início da lavratura das escrituras.

“A regularização é uma realida-
de e terá que acontecer mais cedo 
ou mais tarde. Adiar só faz o pro-
blema crescer”, defende a síndica 
do Morada dos Nobres.

Embora o prazo para obtenção 
do desconto, conforme os valores 
acordados, tenha se encerrado na 
segunda semana de maio, quem ti-
ver  interesse em adquirir a escritu-
ra do lote podem entrar em contato 
com a equipe de atendimento da 
UPSA pelo telefone (61) 3485-2802  
para conhecer os valores vigentes.

PONTO DE VISTA
Conheça o Villa Italia Ristorante 
e Pizzeria, presente há 4 anos no 

Grande Colorado

FIQUE POR DENTRO 
UPSA consegue na justiça 

paralisação de obras irregulares na 
DF-150

UP ENTREVISTA
Paulo Serejo fala sobre os desafios 

na presidência do Fórum Distrital de 
Regularização Fundiária
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Condomínio está situado no Setor Habitacional Boa Vista e deve ser registrado em breve
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Fique por Dentro

A Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) vem trabalhando para coi-
bir novas ocupações irregulares na 
área da Fazenda Paranoazinho. 
Em abril, a empresa teve deferida 
liminar contra construções em área 
de preservação ambiental às mar-
gens da DF-150, na região do Gran-
de Colorado.

O juiz Carlos Frederico Maroja 
de Medeiros, da Vara do Meio Am-
biente, Desenvolvimento Urbano 
e Fundiário do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal (TJDFT), deter-
minou a paralisação imediata das 
obras que vinham sendo realizadas 
em área invadida no KM 3 da ro-
dovia.  A área, localizada entre o 
condomínio Vivendas Friburgo, a 
fornecedora de areia Bela Vista e 
a DF-150, é ambientalmente sen-
sível e pertence à Urbanizadora 
Paranoazinho.

De acordo com a decisão do 
magistrado, quem insistir em con-
tinuar construindo no local estará 
sujeito à multa diária de R$ 5 mil, 
até o limite de R$ 2 milhões. A UP-
SA está instalando placas na área 
indicando a proibição.

Em seu parecer, Maroja justifi-
cou que “o princípio da precaução 
impõe a imediata proteção am-
biental sobre a área possivelmente 
sensível (...). Acrescente-se a isso a 
recordação de que parcelamento 
ilegal do solo é crime (...)”. A Urba-
nizadora, a partir de determinação 
do juiz, formalizou a denúncia à 

UPSA consegue paralisar obras 
irregulares na DF-150

Moradores preocupados - 
Estima-se que a área vem sendo 
ocupada por mais de 20 edifica-
ções. Os ocupantes já haviam si-
do notificados pela Urbanizadora 
Paranoazinho, mas insistiram 
em permanecer no local. Além de 
outras irregularidades, algumas 
construções ainda encontram-se 
em Área de Preservação Perma-
nente (APP), onde passa o córrego 
Paranoazinho, o que é proibido 
pela legislação ambiental.

Diversos moradores do Setor 
Habitacional Grande Colorado 
manifestaram preocupação com 
a ocupação, que ameaça não só o 
meio ambiente, mas a segurança 
de centenas de famílias que vivem 
na região. “Minha confiança é 
fortalecida com o posicionamento 
da UPSA em tomar medidas judi-
ciais para impedir a proliferação 
de moradias construídas de ma-
neira desenfreada às margens da 
DF-150, onde há necessidade de 
preservação ambiental, por haver, 
especialmente, recursos hídricos”, 
comenta a juíza de direito Junia 
Antunes, moradora do condomí-
nio Jardim Ipanema e uma das 
denunciantes da irregularidade.

editorial

Três anos após o requerimento, fi-
nalmente saiu a Licença Ambiental de 
Instalação (LI) dos parcelamentos do 
Setor Boa Vista inseridos na área da 
Fazenda Paranoazinho, dentre eles Mo-
rada dos Nobres, Império dos Nobres e 
Recanto Real. Durante o longo período 
de análise, os prejuízos ambientais de-
correntes da irregularidade urbana se 
agravaram e se intensificaram. 

A partir da regularização, inicia-se 
o prazo para o cumprimento de condi-
cionantes, pagamento de compensa-
ções, realizações de obras (como a tão 
necessária macrodrenagem pluvial) e 
início de programas ambientais. Por 
serem ações imprescindíveis ao orde-
namento urbano e ambiental, a demora 
no licenciamento merece crítica e re-
flexão por parte de toda a sociedade. 

Na Urbanizadora Paranoazinho (UP-
SA), dispomos de equipe técnica de-
dicada à condução desses assuntos e 
todas as solicitações do Poder Público 
são sempre respondidas muito rapida-
mente, raramente levando mais que um 
ou dois dias. Ainda assim, os processos 
em análise e aprovação junto aos dife-
rentes órgãos do governo levam meses 
esperando em filas, mesas e gavetas 
entre uma providência e outra, por fal-
ta de controle, falta de alinhamento no 
posicionamento institucional, falta de 
clareza das normas e procedimentos, 
falta de isonomia e previsibilidade no 
tratamento entre diferentes casos e 
falta de segurança jurídica, tanto para 
o autor do requerimento quanto para 
o servidor responsável por apreciá-lo. 

Enquanto empresários, empre-
endedores e trabalhadores são mas-
sacrados pela ineficiência do Estado 
e pela insegurança jurídica de nosso 
país, os governantes se postam iner-
tes. Ainda que nem sempre alienados 
a esta realidade, em sua maioria não 
sabem por onde começar a mudá-la. 
Todo governador do Distrito Federal 
promete a regularização do território. 
Alguns, como parece ser o caso de Rol-
lemberg, realmente tentam cumprir 
esta promessa. Mas a realidade está 
aí para nos mostrar que tentativas não 
bastam.
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Estima-se que pelo menos 20 edificações já foram erguidas na área

Delegacia Especial do Meio Am-
biente, ao Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios (MPDFT) e 
ao Centro Judiciário de Soluções de 
Conflitos e Cidadania dos Juizados 
Especiais Cíveis de Brasília.
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UP Entrevista

Quais as perspectivas do 
Fórum para os próximos dois 
anos? 

O Fórum é opinativo, então não 
podemos impor as decisões. O Distri-
to Federal, independente do governo 
que esteja no momento, está ciente 
que a regularização é um problema a 
ser resolvido e a população inteira sa-
be disso. Na regularização fundiária, 
misturam-se outros assuntos como 
obras de infraestrutura e equipamen-
tos públicos e aí ela não sai porque 
entra em uma discussão interminá-
vel. São três pontos bem definidos: es-
tudos ambiental e urbanístico, além 
da propriedade do imóvel. 

Pelo menos 25% da 
população do DF vive em imóveis 
irregulares. Como mudar este 
cenário? 

Boa parte dessas áreas já tem es-
tudo ambiental e teve algum dia 
decreto de aprovação, então podia 
ganhar celeridade. Os estudos urba-
nísticos não são complicados. Isso 
foi algo pelo qual eu briguei muito 
no passado, pois não acho que esse 
projeto deve passar pelo Conselho de 
Planejamento Territorial e Urbano do 
DF (Conplan) justamente porque não 
é planejamento. Regularização é cor-
reção de um planejamento que já fa-
lhou. Não há espaço para reformular 
as cidades, o projeto deve espelhar a 
realidade de quem mora ali. Mas se 
hoje se firmou o entendimento que 
tem que passar pelo Conplan, deve-
riam buscar nesses projetos que já 
foram aprovados no passado, fazen-
do adequações, o governo ganharia 
tempo. 

Quando o senhor esteve à 
frente do Grupar, entre 2008 
e 2010, tentou implantar uma 

Presidente do Fórum Distrital de 
Regularização Fundiária, Paulo Serejo
O PROCURADOR DO DF PAULO SEREJO, À FRENTE DA DIRETORIA DO FÓRUM 
DISTRITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ACREDITA QUE A ENTIDADE 
DEVE ENCAMINHAR SOLUÇÕES OBJETIVAS AO GOVERNO. SEREJO FOI  
CHEFE DO GRUPO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO 
(GRUPAR), CUJAS ATRIBUIÇÕES FORAM INCORPORADAS PELA SECRETARIA 
DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO NESTE GOVERNO. 

política global de regularização 
para todo o DF. Entretanto, a 
maioria das áreas continua 
irregular. Por que esse processo 
avança tão devagar? 

A experiência que o governo vinha 
tendo era de começar pela situação 
fundiária e depois passar para o estu-
do ambiental e urbanístico. Naquela 
época invertemos essa lógica, definin-
do exatamente a mancha a ser regu-
larizada, porque em mais de 20 anos 
nada tinha sido resolvido. Foram 105 
projetos de parcelamento aprovados 
em dois anos. No primeiro ano de go-
verno ainda tentávamos do jeito an-
terior e foi quando criamos o Grupar e 
desenvolvemos uma técnica. Se o go-
verno tivesse continuado, não tenho 
dúvidas que conseguiríamos cumprir 
a meta de regularizar todo o DF. Já 
sabíamos que o registro nos cartórios 
não saíam na velocidade necessária 
porque sempre havia impugnação 
por briga entre moradores, síndicos 
e ainda acontece isso em todo o DF. 
Tentamos resolver parte desse proble-
ma, a matrícula, com um provimento 
feito no Tribunal de Justiça. Mas como 
a competência pra legislar sobre ma-
téria de Direito Civil, parcelamento do 
solo e Direito Cartorário é da União, 
precisaríamos do apoio do governa-

dor junto ao presidente da República, 
já não dava mais só para a burocra-
cia do Distrito Federal resolver. 

E como o Fórum pode 
contribuir daqui para frente? 

Podemos propor soluções para pro-
blemas secundários à regularização. 
Por exemplo, encontrar formas de fi-
nanciamento para pessoas de baixa e 
média renda. Outra coisa que aflige 
muito os moradores é o cercamento 
dos condomínios, pois hoje a legisla-
ção está ausente e os alvarás de cons-
trução para áreas ainda não registra-
das em cartório, mas já aprovadas. 

Uma maior participação 
popular poderia ajudar a 
solucionar os conflitos fundiários 
aqui no DF? 

É preciso traduzir a angústia das 
pessoas em uma linguagem normati-
va e burocrática, no bom sentido, não 
de protelamento. As pessoas sentem 
dificuldade, mas às vezes não conse-
guem identificar onde está o foco. E 
o Fórum precisa ouvir a população, 
entender onde é que estão sofrendo. 
Aproveitando todo o corpo técnico, 
que conta com grandes especialistas, 
temos a visão das concessionárias, da 
Academia e dos políticos.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Em meio a chamativos letreiros 
encontra-se, no Grande Colorado, 
um simpático estabelecimento cuja 
fachada lembra as antigas cons-
truções da Costa Malfitana: o Villa 
Italia Ristorante e Pizzeria. O local 
é administrado por uma jovem que 
herdou o restaurante dos pais. “Eles 
abriram o restaurante com amigos, 
mas a sociedade não deu certo. No 
ano passado, meu pai perguntou se 
eu queria cursar Gastronomia (pa-
ra assumir o negócio). Eu não sabia 
nem fritar um ovo”, conta a chefe 
executiva, Nathalia Fernandes.

A jovem aceitou o desafio e hoje, 
ao lado do chef de cozinha Valdivi-
no, um “parceirão”, segundo ela, 
Nathalia começou a tomar gosto 
pela cozinha e abandonou o curso 
de Arquitetura, que cursava antes 
da proposta para assumir o restau-
rante. O objetivo, agora, é colocar o 

Um pedaço da Itália em Sobradinho

Proteção do bioma é o foco do grupo

Em maio a Urbanizadora Para-
noazinho (UPSA) aderiu à Aliança 
Cerrado, um grupo formado por 
órgãos públicos, empresas e entida-
des da sociedade civil, que trata da 
conservação, recuperação e do uso 
sustentável do segundo maior bio-
ma do Brasil. É caracterizado pela 
colaboração entre seus integran-
tes, que concentram esforços para 
implantar uma política pública 
mais próxima da realidade do Dis-
trito Federal. A Secretaria de Meio 
Ambiente do DF (Sema), o Institu-
to Brasília Ambiental (Ibram) e a 
União Internacional para a Con-
servação da Natureza (UICN) estão 
entre os membros.  

“A Aliança surgiu da necessida-
de de canalizar esforços para pro-

UPSA adere à Aliança Cerrado

teger os remanescentes de cerrado 
no DF e aumentar a escala na recu-
peração da vegetação nativa. Hoje 
temos apenas 40% da área original 
ainda de pé, sendo que em várias 
unidades hidrográficas esse índice 
é muito menor, o que afeta a dis-
ponibilidade de água e a oferta de 
serviços ambientais fundamentais 
ao bem-estar da população”, alerta 

o chefe da Assessoria Jurídico Legis-
lativa da Sema, Raul Telles. 

A Aliança também é composta 
por órgãos consumidores do meio 
ambiente, como a  Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF (Ca-
esb), que precisa conservar a água 
para não perder recursos. Grupos 
de Trabalho abordam temas como 
legislação, mapeamento de áreas 
prioritárias, métodos e insumos à 
restauração, entre outros.

Segundo o analista ambiental 
do Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (Icmbio) 
Alexandre Sampaio, a prioridade 
é atualizar as leis distritais. Exis-
tem ainda iniciativas de educação 
ambiental e formação de banco de 
dados.
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Setor Habitacional Grande Colora-
do no eixo gastronômico do Distrito 
Federal. Para ela, quanto mais res-
taurantes abrirem no local, melhor. 
“O bairro tem muito potencial, mas 
falta compromisso de alguns co-
merciantes. Em dias fracos (de mo-
vimento), simplesmente fecham as 
portas. Não dá certo. Temos que es-
tar aqui para os clientes”, comenta.

Segundo a proprietária, há fre-
gueses que se deslocam do Plano 
Piloto para comer o risoto de frutos 
do mar, carro-chefe da casa, ou as 
pizzas do rodízio, com massa caseira 
e fininha. “Nossos diferenciais são a 
qualidade da comida e o ambiente. 
Além da vista (da subida do Colora-
do), que também é linda”, destaca. 
O local oferece, ainda, almoço exe-
cutivo e espaço para eventos fecha-
dos, como aniversários e festas de 
formatura.
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Nathalia Fernandes, chefe executiva do 
Villa Italia Ristorante e Pizzeria

SERVIÇO

Villa Italia Ristorante e Pizzeria

Endereço: Avenida São Francisco, 9, subida 

dos condomínios - Grande Colorado, 

Sobradinho-DF

Funcionamento: Terça a sábado,  almoço e 

jantar. Na segunda-feira, abre apenas para 

almoço e, no domingo, para o jantar.

Telefone: (61) 3532-8516


