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O ano de 2015 vem trazendo 
sucessivas vitórias para a 
Urbanizadora Paranoazinho 

(UPSA). A mais recente foi o julga-
mento da sentença de usucapião 
movida pela Associação dos Proprie-
tários de Fração Ideal no Condomí-
nio Solar de Athenas (Proathenas). 
A decisão foi pela improcedência da 
ação e demonstra a impossibilidade 
de associações reivindicarem na Jus-
tiça a gleba de um parcelamento. 

O Juiz da Vara do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano e Fundiá-
rio do Distrito Federal entendeu que 
a associação não preenche os requi-
sitos para usucapir. Assim, a decisão 
reafirma que a UPSA é proprietária 
legítima da Fazenda Paranoazinho.

O julgamento atende recomenda-
ção do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios. Para o MPDFT, 
a usucapião por parte da Proathe-
nas violaria princípios legais e cons-
titucionais, além de não solucionar 
questões ambientais e urbanísticas 
– possível apenas dentro de um pro-
cesso de regularização. 

Com a sentença, quem firmou 
acordo com a UPSA está mais pró-
ximo de obter as escrituras dos lo-
tes, pois a ação poderia atrasar o 
pedido de registro do condomínio 
junto ao 7º Ofício de Registro de 
Imóveis de Sobradinho. A empresa 

já negociou junto aos moradores 
preços reduzidos e acessíveis, com 
possibilidade de financiamento em 
até dez anos. 

O advogado Nadmir Kayser de Oli-
veira vive na região há quatro anos 
e assinou o acordo logo no início 
do processo de adesão para garan-
tir o melhor preço. “Percebi que era 
vantajoso, analisamos do ponto de 
vista jurídico e concluímos que era 

Primeira ação de usucapião na Fazenda 
Paranoazinho é julgada improcedente

a melhor opção, mais rápida e prá-
tica. A sentença veio para clarear 
a situação àqueles que ainda não 
decidiram”. 

Para a advogada da UPSA Maria 
Eugênia Cabral a sentença “repre-
senta um marco na Fazenda Para-
noazinho e reafirma o entendimen-
to jurídico da UPSA 
sobre estas ações de 
usucapião”. 

Proathenas não preencheu os requisitos para usucapir
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Fique por dentro
editorial

Quem transita ou mora próximo à Avenida São Francisco em breve 
terá motivos para comemorar. Para dar fim às inundações e aos ala-
gamentos na via, a UPSA contratou empresa especializada em sane-
amento ambiental para viabilizar e melhorar o sistema de drenagem 
do local. A tecnologia permitirá escoamento do volume de água da 
chuva por bocas de lobo e tubulações até o córrego Paranoazinho.

De acordo com especialistas, hoje o sistema no Setor Habitacional 
Grande Colorado é insuficiente, pois existe apenas nas áreas inter-
nas dos parcelamentos. Na parte externa, as águas correm superfi-
cialmente. Com isso, moradores e comerciantes passam por diversos 
transtornos: as lojas são invadidas pela água e o trânsito fica caótico. 

A falta de drenagem provoca graves danos ambientais, prejudicando 
a qualidade do corpo hídrico e a biodiversidade. Os principais proble-
mas são o carregamento de resíduos sólidos para o leito do córrego 
Paranoazinho e escoamento das águas naturais. O solo também não 
resiste e são gerados ou agravados os processos erosivos.

Além disso, a ausência de infraestrutura adequada provoca danos 
na pavimentação, que é frequentemente arrancada pela força e pelo 
volume da água da chuva. Quando o sistema estiver solucionado, a 
durabilidade do asfalto será maior, contribuindo assim com a redução 
de custos por parte do poder público, pois não haverá necessidade de 
operações tapa buraco – frequentes no período chuvoso.

O Projeto de Macrodrenagem foi aprovado pela Novacap e compõe 
as ações previstas no Termo de Compromisso firmado em junho de 
2014 entre a UPSA e o GDF. O documento foi revisado para incorporar 
novas tecnologias e melhores práticas de construção civil, sempre ali-
nhado às leis ambientais vigentes. A nova versão será apresentada à 
Novacap para aprovação. Em seguida, a execução da obra fica condi-
cionada à regularização de mil lotes – condição que consta no Termo.

Dentre as alternativas propostas na revisão do projeto, a melhor prevê 
utilização de tubulações em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) que 
apresentam facilidades na instalação e manutenção. “Essa opção é 
mais rápida, pois não é necessário grandes escavações. Isso diminui 
o incômodo à comunidade durante a fase da obra, 
que passa a ser mais eficiente”, afirma Mirella Ritter, 
bióloga da Urbanizadora.

O julgamento de improcedência na 
ação de usucapião do condomínio 
Solar de Athenas (leia mais na capa 

desta edição) representa importante 
vitória não apenas para a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA), mas também para 
a maioria dos moradores da Fazenda Pa-
ranoazinho, que querem a legalização e 
regularização de suas moradias.

Para aqueles que defendem a disputa 
judicial ao invés do diálogo com a em-
presa proprietária, a decisão é uma 
derrota. Os opositores do diálogo são, 
na verdade, contra a regularização e 
legalidade. O discurso de “defensores 
dos interesses dos moradores” se ofus-
ca perante os fatos, que falam muito 
mais alto, e pouco a pouco demonstram 
o real interesse desse pessoal: alongar 
o processo em benefício próprio. Eles 
desafiam tanto o embasamento jurídi-
co – como a sentença judicial do Solar 
de Athenas começa a demonstrar – 
quanto o bom senso.

Desde o início das negociações, a Urba-
nizadora age de maneira transparente, 
sempre disposta a encontrar um con-
senso com os moradores, justamente 
para que possamos juntos virar essa 
página de irregularidade e ilegalidade. 
Porém, é evidente que a UPSA está 
preparada para enfrentar qualquer pro-
cesso judicial, resguardando-se perante 
aqueles que preferirem deixar nas mãos 
da Justiça a segurança jurídica da mora-
dia de suas famílias. 

Enquanto isso, estamos trabalhando em 
outras frentes, como nos projetos de in-
fraestrutura para revitalização da ave-
nida São Francisco, no Grande Colorado, 
e no auxílio aos moradores do Vivendas 
Friburgo na obtenção de seus Habite-
-se. São medidas que visam a recupera-
ção do ordenamento urbano e melhoria 
da qualidade de vida na região.

Cada morador deve refletir. Será que 
vale a pena embarcar numa aventura 
jurídica ou acreditar em promessas 
milagrosas sem nenhuma garantia? E 
o desgaste, os custos e riscos de uma 
ação judicial? O que poderia impedir 
empresa e moradores de chegarem a 
um consenso, se ambos têm interesse 
na regularização? 

Costuma-se dizer que um mau acordo 
vale mais do que uma boa briga. Mas, 
surpreendentemente, alguns morado-
res ainda estão optando por uma má 
disputa ao invés de negociar, de boa-fé, 
um bom acordo. 
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Sistema de drenagem insuficiente deixa o trânsito caótico na região 

Avenida São Francisco ganhará 
obra de infraestrutura
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UP Entrevista

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

Quais benefícios a regulariza-
ção pode trazer para Sobradi-
nho e Fazenda Paranoazinho?

O mais importante é a melhoria 
da qualidade de vida dos habitan-
tes, que poderão dar melhor desti-
nação aos resíduos sólidos, buscar 
soluções junto ao governo para o 
saneamento e esgotamento com 
a consolidação das vias públicas. 
Também ganharão segurança ju-
rídica para obter crédito e fazer 
construções necessárias.

Qual a importância de se im-
plantar obras de infraestrutu-
ra em áreas irregulares? 

 O crescimento desordenado gera 
demanda por serviços públicos ur-
banos não planejados, como luz, 
água, transporte para uma região 
fora do mapa. Qual a obrigação do 
Estado em atender com infraestru-
tura ocupações irregulares? Essa é 
a guerra no DF que inclusive mata 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Antes de efetivar compra de terrenos ou lotes no Gran-
de Colorado, sugerimos que se informe na adminis-
tração dos condomínios. Se tiver interesse em adquirir 
imóvel regular, procure o Vivendas Friburgo – o único 

condomínio regularizado na região. 
Nos demais parcelamentos, o ideal é comprar de quem já 
tenha feito acordo conosco. Sinta-se à vontade para nos 
procurar antes de fechar negócio.

Estou procurando um lote para comprar. Há terrenos no Grande Colorado  
para venda em condomínios que serão regularizados?

(Cyntia Risia Ribeiro Hagstrom)

Secretário de Estado do  
Meio Ambiente, André Lima
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EXPANSÃO DESORDENADA E GRILAGEM DE TERRAS PÚBLICAS SÃO 

DESAFIOS AMBIENTAIS NO DF, SEGUNDO ANDRÉ LIMA, SECRETÁRIO DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE. O ADVOGADO CONTA QUE AUMENTO 

DE LIXO, TRÁFEGO INTENSO E FALTA DE SANEAMENTO ADEQUADO 

TENDEM, A SER PIORES NESSAS ÁREAS. PARA COMPLETAR, NA ÚLTIMA 

DÉCADA, BRASÍLIA APRESENTOU UM CRESCIMENTO DE 50 A 60 MIL 

HABITANTES POR ANO.

não só ali no confronto, mas quan-
do recursos deixam de ser alocados 
em hospitais públicos.

Como a aprovação do Zonea-
mento-Ecológico e Econômico 
do DF incentivará desenvolvi-
mento social, crescimento de 
renda e preservação do meio 
ambiente?

Estamos identificando onde é pos-
sível fazer regularizações e em 
quais condições. Fui relator de pro-
cesso no Conplan que aprovou em-
preendimentos na Fazenda Para-
noazinho e o voto e parecer foram 
favoráveis devido às informações 
obtidas pelo ZEE. É um instru-
mento de gestão do território que 
orientará sobre expansão urbana, 
inclusive determinando revisão 
do PDOT. Vamos promover audi-
ências públicas e o ZEE deve estar 
em vigor em 2016. Estamos levan-
tando dados socioeconômicos por 
regional e bacia hidrográfica que 

mostram claramente os potenciais 
de cada local. 

Brasília corre o risco de passar 
pela mesma crise de São Pau-
lo, já que possui a menor dis-
ponibilidade hídrica do país? 

Brasília é sensível por estar no Pla-
nalto e ter rios com vazão menor 
e muitas nascentes que crescem 
fora daqui. Temos o problema de 
reserva e sazonalidade, de abril 
a outubro a estiagem cai ainda 
mais, então o que se produz de 
água é igual ao que se consome. 
Na época de chuva a reserva é 
bem maior. Com as obras previs-
tas nos próximos quatro anos, já 
em licitação, aumentaremos em 
80% essa captação as águas dos 
rios Corumbá, Paranoá e Sistema 
Bananal. Do ponto de vista de 
disponibilidade hídrica não esta-
mos em crise, mas é preciso fazer 
a gestão desde já para que isso 
não venha a acontecer.
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Ponto de Vista

Sustentabilidade e Bem-Estar 

O Supermercado e Sacolão Paraí-
ba é um dos estabelecimentos mais 
antigos do Setor Contagem, em So-
bradinho. Sob a gerência de José 
Soares (62) e da esposa, Diana de 
Jesus (38), o Paraíba já conquistou 
sua freguesia – sejam moradores, 
passantes ou comerciantes. As duas 
filhas também ajudam nas vendas.

Antes, José fornecia pães para a an-
tiga proprietária do sacolão. Can-
sada dos assaltos, ela decidiu ven-
der o espaço para ele. “Agora aqui 
é muito tranquilo. Não temos mais 
esse problema e não nos arrepende-
mos da compra”, diz Diana. A se-
gurança é um dos pontos positivos 
do Setor Habitacional Contagem.

 O sacolão é a única fonte de ren-

Todos os anos, de maio a novem-
bro, pessoas no DF sofrem com a 
estiagem – quando a umidade re-
lativa do ar sofre queda considerá-
vel. Segundo o Inmet, a situação 
piora em julho e agosto.

De acordo com a otorrinolaringolo-
gista do Hospital Anchieta Larissa 
Pereira, a seca traz prejuízos à saúde 
e leva muita gente ao hospital. “Tan-
to as vias aéreas superiores quanto 
inferiores ficam irritadas. Ocorrem 
rinites, rinossinusites e sangramen-
tos no nariz, por conta das mucosas 
ressecadas. Recomendamos a lava-
gem com soro fisiológico”, conta.

Primeiro supermercado do Setor Contagem, 
Sacolão do Paraíba é tradicional na região

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

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

Especialista ensina como amenizar  
os prejuízos causados pela baixa umidade do ar
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da do casal. Os dois concordam que 
mesmo com 11 funcionários e uma 
rotina intensa de trabalho, sem 
grandes intervalos de descanso, es-
tão felizes. “Gosto de ser comercian-

te porque senão eu já teria parado”, 
comenta o dono do mercado. 

Trabalhar com preços justos e aten-
der bem é a dica que José dá para 
qualquer vendedor que queira ter 
uma clientela fiel. “As pessoas já 
me conhecem há muitos anos e 
confiam no meu trabalho”. 

Serviço: 

Supermercado e Sacolão Paraíba 
Endereço: Condomínio Halley Lote 
15 Loja – 1 Rodovia DF 425 Km 3,5 
Grande Colorado – Sobradinho DF
Funcionamento: Segunda a 
sábado, das 8h às 20h e domingo, 
das 8h às 13h.
Telefone: 3485-8533

O segredo é se hidratar. “Um adulto 
deve beber de 2 a 3 litros de água 
por dia, sem esquecer dos sucos e de 
ter alimentação balanceada”, res-
salta Larissa. Crianças e idosos pre-
cisam ter cuidado redobrado, pois 
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Casal está satisfeito com o negócio

Não esqueça da hidratação nessa 
época do ano
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importante ficar atento à prática de 
atividades físicas, principalmente ao 
ar livre. Das 10h às 16h a tempera-
tura costuma ser alta e a umidade 
do ar, baixa. 
Para amenizar o mal estar dessa 
época, vale tudo: desde usar bacia 
com água ou toalha molhada perto 
da cama até recorrer aos umidifica-
dores. A otorrinolaringologista aler-
ta para a higiene dos aparelhos. “O 
local de armazenamento da água 
tem de ser limpo com regularidade 
para eliminar mofos e fungos. Tam-
bém não deve ser usado por muito 
tempo”, explica a médica.


