
encerradas amistosamente. Assim, 
94% transitaram em julgado, en-
quanto as demais aguardam con-
clusão de pendências processuais. 
Quatro outros processos chegaram 
a julgamento, com reafirmação do 
direito de propriedade da Urbaniza-
dora Paranoazinho. 

“O Morada dos Nobres é exce-
lente exemplo de como, com diá-
logo e transparência, chegamos a 
uma solução. Após complexo pro-
cesso de conciliação, todos rece-
berão as escrituras. Agora, com o 
prazo para as melhorias e contra-
partidas, passaremos da fase jurídi-
ca e preparatória para outra mais 
prática”, afirma Ricardo Birmann, 
diretor-presidente da UPSA.  
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Mais de 700 pessoas 
celebraram, no dia 5 de 
novembro, a regularização 

do Morada dos Nobres e Recanto 
Real, localizados nas margens da 
BR-020. Ambos foram registrados 
no Cartório de Registro de Imóveis 
de Sobradinho em outubro. Como 
a Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) também legalizou o 
Império dos Nobres em setembro, 
a empresa atingiu a marca de 76% 
de lotes regularizados no Setor 
Habitacional Boa Vista. Assim, 
todas as famílias que vivem na 
região serão beneficiadas, pois 
em breve vão usufruir de rede de 
drenagem pluvial e outros avanços 
na infraestrutura urbana. 

Na opinião do síndico do Recan-
to Real, Antonio Valbeni Junior, as 
obras são um anseio, além das es-
crituras. “Pagamos impostos e não 
vemos a contrapartida do governo. 
Não podíamos fazer melhorias por-
que não tínhamos licença. Sempre 
fazemos obras paliativas para cap-
tar as águas pluviais e acredito que 
é um problema de toda a comuni-
dade. As obras que serão feitas pela 
UPSA vão favorecer muitos condo-
mínios que certamente buscarão a 
regularização porque vão ver o be-
nefício na região”. Leia mais sobre 
esse assunto no Editorial.

Valbeni recorda como foi a ne-

gociação junto à UPSA. “Recebemos 
um convite da Urbanizadora para 
conversar na época em que o Vi-
vendas Friburgo estava sendo regu-
larizado (2014). Desde esse momen-
to nos organizamos e formamos 
uma comissão com cinco morado-
res bem atuantes, sempre levando 
informações relevantes para as as-
sembleias, tratando de tudo que era 
polêmico e falando com pessoas de 
outros condomínios”.

No Morada dos Nobres, havia 
conflitos com chácaras vizinhas. 
Para que cada lote fosse regulari-
zado sem litígio, a UPSA fez mais 
de 300 acordos com os moradores, 
possibilitando que quase 70 ações 
individuais de usucapião fossem 

76% do Setor Boa Vista está regularizado

FIQUE POR DENTRO 
Obra irregular no 

Jardim Europa II é demolida 
em benefício da comunidade

FIQUE POR DENTRO 
Diretor-presidente da Adasa,   
Paulo Salles, comenta a crise 

hídrica no Distrito Federal

PONTO DE VISTA
Feira no Contagem tem 40 

barracas com diversos produtos à 
disposição dos clientes

Página 3Página 2 Página 4

Churrasco da UPSA reuniu moradores do Recanto Real e Morada dos Nobres
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Fique por Dentro

Um prédio construído irregularmente no Jardim Europa II, no Grande 
Colorado, que previa mais de 200 quitinetes e estava sendo anunciado em 
folheto de venda, foi demolido pela Urbanizadora Paranoazinho (UPSA) 
em 27 de outubro. A medida representa o compromisso da empresa de 
atuar contra a ocupação desordenada do solo e foi tomada depois de 
esgotadas as tentativas de negociação com o ocupante do lote. 

Como o empreiteiro seguiu orientação da advogada Maria Olímpia 
da Costa Stival e optou por não fazer acordo, a UPSA teve de acionar a 
Justiça em 2010. O objetivo era recuperar a posse do imóvel e interrom-
per a obra localizada nos fundos dos condomínios Vivendas Friburgo, 
Colorado Ville e Jardim Europa II. Agora, a vitória da Urbanizadora tran-
sitou em julgado e, portanto, não resta ao ocupante qualquer direito ao 
lote, às construções ou indenizações. 

“Estamos regularizando as moradias da Fazenda Paranoazinho e, em 
breve, cada metro quadrado terá escritura. Paralelamente, atuamos pa-
ra interromper especulações imobiliárias que acontecem principalmente 
nas áreas comerciais e conseguimos embargo judicial em várias constru-
ções irregulares”, explica Ricardo Birmann, diretor-presidente da Urbani-
zadora. A empresa faz monitoramentos constantes e já instalou diversas 
placas para alertar aqueles que insistem em desobedecer a lei. 

A conclusão do edifício promoveria um caos na região, pois não ha-
via planejamento de infraestrutura urbana para acomodar os novos ha-
bitantes. O prédio não tinha alvará de construção nem projetos para 
drenagem da água pluvial e captação de esgoto. A obra, abandonada, 
possuía encanamentos expostos com água acumulada e configurava ris-
cos ao meio ambiente, à saúde e segurança da população. Quem vive 
atrás do lote, no Jardim Europa II, chegou a anunciar a  casa porque iria 
perder a privacidade e a vista para a DF-150. 

A única via de acesso ao lote não atende nem mesmo quem já 
vive nos arredores, pois praticamente não existe calçada e apenas um 
automóvel transita em alguns trechos. “Ficamos preocupados quando a 
obra começou porque a rua é estreita e já tem trânsito. Além das casas, 
lá tem empresa e escola, então o fluxo seria ainda mais intenso com os 
futuros moradores. A interdição foi vista com alegria, não esperávamos 
que chegasse ao ponto da demolição porque, infelizmente, não é algo 
comum no Distrito Federal. Quando recebi a notícia, percebi que a 
UPSA está encarando a questão com seriedade. Vamos torcer para que 
ocorra o mesmo com as construções já existentes e que não saiam novas 
obras  irregulares na região”, declara Alexandre Fagundes, morador do 
Vivendas Friburgo há 13 anos. 

Se você viu alguma irregularidade na Fazenda Paranoazinho, 
informe em nosso site: www.upsa.com.br/denuncias

UPSA realiza primeira demolição na Paranoazinho

Editorial

A regularização fundiária do Setor 
Boa Vista é um marco na atuação da 
Urbanizadora Paranoazinho (UPSA). 
Depois de cumprir a burocracia, a 
empresa inicia agora a fase mais 
concreta do trabalho que realiza desde 
2008, colocando em prática o Termo de 
Compromisso firmado em 2014 com o 
Governo do Distrito Federal.

O documento detalha as 
necessidades do Grande Colorado, 
Contagem e Boa Vista em relação às 
Áreas de Preservação Permanente, ao 
déficit de espaço para equipamentos 
públicos e à carência de infraestrutura. 
Estabelece ainda que, após registrar 
50% dos lotes inseridos em cada um 
dos setores habitacionais, a UPSA 
tem quatro anos para executar obras 
de drenagem e infraestrutura, realizar 
compensações urbanísticas e doar 
áreas para equipamentos públicos.

Com o registro do Império dos 
Nobres, Recanto Real e Morada dos 
Nobres, a Urbanizadora regularizou 
76% do Setor Boa Vista. Assim, mais 
de 3,6 mil pessoas serão diretamente 
beneficiadas – incluindo quem vive nos 
parcelamentos Bianca, Nosso Lar, Pôr 
do Sol e Vivendas Serranas. 

Como em toda ocupação irregular, 
a drenagem no Boa Vista é precária. 
Os alagamentos e processos erosivos 
são constantes em diversos pontos. 
No Grande Colorado não é diferente. 
Embora pioneiro na regularização da 
Fazenda Paranoazinho, em 2014, tal 
setor ainda não alcançou a metade 
dos lotes exigidos para o início das 
melhorias. Simplesmente porque 
parte dos moradores não está disposta 
a se adequar à legalidade, investindo 
mais tempo em atrasar o processo 
do que em buscar soluções para a 
comunidade. Uma pena, pois basta 
avançar na regularização para que as 
obras também sejam implantadas lá. 
A UPSA realizou diversas consultas 
públicas sobre a precariedade da 
Avenida São Francisco e constatou o 
óbvio: ninguém está satisfeito com as 
condições atuais.

Conclusão de obra irregular promoveria caos na vizinhança
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UP Entrevista

Por que os mais afetados são 
Jardim Botânico, Sobradinho, 
Planaltina, Brazlândia e São 
Sebastião? 

Nessas regiões, a captação é em 
córregos e rios. A Caesb fez rodízio 
para ninguém ficar desabastecido 
por mais de 24h. Tais locais também 
abrigam muitos produtores rurais que 
usam os mesmos recursos nas planta-
ções. Assim, o volume era inferior ao 
necessário. Por isso, a restrição. Pro-
movemos, desde junho, alocação de 
água com produtores rurais do DF e 
fizemos um acordo para reduzir pela 
metade a vazão, chegando mais água 
na captação da Caesb. 

Como ocupações irregulares 
contribuem com a falta de água?

Ocupações desordenadas de terras 
públicas e particulares originaram 
condomínios e expansões urbanas. 
Impermeabilizam o solo, dificultan-
do infiltração da água da chuva que 
recarrega lençóis freáticos e rios. Tam-
bém interferem nos mananciais, pois 
eliminam mata ciliar e contribuem 
para aterramento de nascentes. A in-
conveniência na administração dos 

Espaço do Morador - comunicacao@upsa.com.br 

Raramente a metragem do IPTU está de acordo 
com a área de lote irregular. Como a regularização 
parte de situação fática, os terrenos da Paranoazinho 
foram medidos por aerofotogrametria. O 
levantamento é fotografia da realidade e serve de 
base para desenhos dos projetos para aprovação dos 
parcelamentos.

Assim, os mapas permitem a representação exata 
do que há no lote e são utilizados para aprovar a 

regularização junto à Secretaria de Estado de Gestão 
do Território e Habitação (Segeth). A exceção para 
essa análise é o alinhamento das quadras, pois a 
Segeth exige largura única para calçadas, sem 
recortes de cada residência. Uma vez apresentados ao 
Poder Público, os projetos não podem ser alterados. 

Para modificar a metragem, basta ir à Secretaria 
de Estado de Fazenda com escritura e documentos 
pessoais. 

Por que a metragem do lote não confere com aquela registrada no 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)?

Diretor-presidente da Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico do 
Distrito Federal, Paulo Salles
A ADASA DECRETOU ESTADO DE RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

AS AÇÕES IMPLANTADAS, SEGUNDO A AGÊNCIA, TÊM CARÁTER EDUCATIVO E 

SERVEM PARA CIDADÃOS REPENSAREM A FORMA DE UTILIZAR A ÁGUA.

recursos hídricos foi observada na 
região do Rio São Bartolomeu, onde 
deveria ter outro reservatório, previsto 
no plano original. Lá, o lago não mais 
é viável. Em Santa Maria, reservatório 
e bacia estão dentro do Parque Nacio-
nal, protegidos da ação humana.

O que está sendo feito para 
amenizar este cenário? 

Publicamos resoluções para 
minimizar efeitos da seca, com 
volumes de referência e ações de 
contenção em situações críticas; 
esclarecemos restrição de uso e 
regime do abastecimento nas regiões 
atendidas pelos sistemas isolados. 
Estabelecemos tarifa de contingência; 
definimos horário para captação por 
caminhões-pipa, nos corpos d´água de 
domínio do DF e naqueles delegados 
pela União e estados; reduzimos 
vazão outorgada aos usuários de 
água subterrânea e recomendamos 
medidas aos lava-jatos e postos de 
combustíveis.

Como funciona a tarifa de 
contingência? 

Entrou em vigor em 24/10, quan-

do o reservatório do Descoberto atin-
giu 24,94% do volume útil. Quem 
consumir mais de 10m³/mês, pagará 
acréscimo de 40% sob o valor devido 
apenas pela água (Veja o cálculo no 
site da UPSA). Os recursos serão pa-
ra mitigar os efeitos da crise hídrica, 
remunerando custos e investimentos 
da Caesb, tanto emergenciais quanto 
estruturais, abastecimento por cami-
nhão-pipa, campanhas educativas e 
mais fiscalização. A tarifa não pode 
ser encarada como punição, mas co-
mo incentivo. A média hoje no DF é de 
175,1L/dia por habitante, enquanto a 
recomendação da Organização Mun-
dial de Saúde é de 110L. 

O sistema do Paranoá vai 
amenizar o problema do DF? 

A captação é planejada para aten-
der Tororó, Café Sem Troco, Jardim 
Botânico, Lagos Sul e Norte, Paranoá, 
Itapoã, Capão Comprido, São Sebas-
tião e Rajadinha, além de reforçar 
os sistemas Sobradinho/Planaltina e 
Santa Maria/Torto. As obras não co-
meçaram, a licitação está em análise 
pelo Tribunal de Contas do DF. A pre-
visão é para 2017, caso haja liberação 
dos recursos federais.
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Sustentabilidade e Bem-Estar 

Em breve, os parcelamentos da 
Fazenda Paranoazinho serão con-
templados com esgotamento sani-
tário. A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito Federal 
(Caesb) está finalizando o Projeto 
Executivo da segunda fase de am-
pliação da Estação de Tratamento 

Rede de esgoto será concluída em 2017
de Esgotos de Sobradinho. A ação 
aumentará capacidade de atendi-
mento para 187 mil habitantes  e 
melhorará eficiência do tratamento 
dos efluentes coletados, hoje lança-
dos no Ribeirão Sobradinho. 

A etapa que abrange Setor Habi-
tacional Boa Vista e o RK está com 
98% da infraestrutura implantada 
e será concluída no primeiro trimes-
tre de 2017, segundo a Caesb. No 
Grande Colorado, 75% das redes 
estão instaladas nos condomínios 
localizados na propriedade da Ur-
banizadora Paranoazinho (UPSA). 
A quarta etapa começou, com as 
obras na Avenida São Francisco, 
para ligação com a rede de capta-
ção do Lago Azul e Bela Vista. 

As melhorias não começaram 

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

Encontrar alimentos frescos e 
variados a poucos metros de casa 
é uma realidade para quem vive 
próximo ao condomínio Jardim 
América. Todas as quartas-feiras 
são montadas, em frente ao local, 
cerca de 40 barracas com legumes, 
verduras, castanhas, tapioca, 
acarajé, carne de sol, linguiça de 
porco e até mesmo artesanato. Faz 
oito anos que a organização do 
espaço fica por conta da Associação 
Itinerante de Sobradinho (AFIS). 

“Muitos chegam cansados do 
serviço e não têm tempo de fazer 
compras. Como a feira é próxima 
de casa, dá pra vir a pé, fazer um 
lanche e encontrar os vizinhos. O 
Kiko, idealizador do projeto, queria 
isso. Ele já faleceu, era feirante desde 
criança e tinha esse sonho quando 
era pequeno”, explica o presidente 
da AFIS, Cristiano de Morais. 

Quarta é dia de fazer a feira

Movimento fica maior a partir das 18h

 Rede atenderá 45,9 mil pessoas 
(projeção) no Colorado-Sobradinho

SERVIÇO
Feira da DF-425
Endereço: DF-425 Km 3, Condomínio 
Jardim América (área externa).
Setor Habitacional Contagem, 
Sobradinho-DF 
Funcionamento: Quartas-feiras, das 
15h às 22h
Telefone: (61) 98243-4290

Edição e reportagem: 
Mariana Cordeiro 
Fotos: 
Agência Brasilia, Caesb, Paulo Negreiros e UPSA
Diagramação:
Fernando Santana
Tiragem: 
10 mil exemplares

Os primeiros momentos não 
foram fáceis, conforme lembra a 
feirante mais antiga. “O primeiro 
nome na lista foi o meu e, como 
precisava trabalhar, sempre 
acreditei na ideia. No começo foi 
difícil, passamos um ano todo 
lutando para conquistar clientes 
e cheguei a perder R$600 de 
mercadoria em um só dia”, recorda 
Maria Nilsa Pereira. 

A comunidade aprova. “Gosto de 
comer aqui, mais do que comprar. 
Aproveito as frutas, a qualidade é 
muito boa e o preço é melhor que 
no mercado”, avalia a professora 
Andressa Santos. A comerciante 
Ana Nascimento participa da feira 
há 3 anos. “Ninguém dá conta 
de arcar com aluguel e aqui só 
dividimos água e luz. Mais do que 
um local de trabalho, conquistei 
amigos na AFIS”. 

no Setor Contagem, pertencente à  
segunda etapa. “O plano é atender 
toda a região com esgotamento sa-
nitário. Temos também obras no Se-
tor de Mansões Sobradinho e, após 
liberação judicial, atuaremos no Se-
tor Nova Colina”, garante Fernan-
do Carvalho, da Superintendência 
de Suporte a Expansão e Operação 
da Caesb.

A tecnologia utilizada é a do 
interceptor geral, uma longa rede 
que conecta aquela implantada 
nas áreas urbanizadas da Parano-
azinho. O interceptor transporta  
efluentes sanitários até a Estação de 
Tratamento de Esgotos de Sobradi-
nho. Leia mais na edição de Janei-
ro/Fevereiro, disponível no site da 
Urbanizadora.
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