
Regulamento do Programa de Benefícios UPSA 
 
A URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SCS – Quadra 07, Bloco A, 100, 
Salas 1221/1223, Edifício Torre Pátio Brasil, Asa Sul, CEP 70307-902, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.615.218/0001-25, (doravante “UPSA”), com base no presente 
Regulamento institui o “PROGRAMA DE BENEFÍCIOS UPSA”, doravante 
simplesmente “Programa”, conforme os termos, cláusulas e condições a seguir 
estipuladas.  
 
1. DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS UPSA 

1.1.  O Programa tem por objetivo incentivar a comunidade da Fazenda Paranoazinho 
a aderir ao processo de regularização fundiária dos lotes urbanos ali inseridos, 
contribuindo para a inserção da região na legalidade, mediante a adequação ao 
ordenamento territorial vigente e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

1.2. A participação no Programa é gratuita e se dará mediante a emissão da 
carteirinha do Programa em nome do titular. 

1.2.1. Fará jus a receber a carteirinha do Programa para toda pessoa física que obtiver 
o título de propriedade regularizado junto à UPSA ou que, simplesmente, celebre com a 
empresa o “Compromisso Particular pela Regularização Fundiária”. Desta forma, a 
participação no Programa independe da realização de qualquer pagamento prévio à 
UPSA, bastando a demonstração de boa-fé em contribuir com a regularização fundiária 
da região, traduzida na adequação ao ordenamento territorial vigente e mitigação dos 
danos urbanísticos e ambientais causados pela ocupação irregular da Fazenda 
Paranoazinho. 

1.2.2. A carteirinha do Programa não tem portanto valor monetário, sendo sua 
utilização um direito pessoal, individual, inegociável e intransferível, não sendo 
admitida a cessão de uso ou titularidade a terceiros. 

1.2.3. Os titulares de carteirinha do Programa poderão indicar até dois dependentes 
para ingressar no Programa e receber os benefícios disponibilizados pelas empresas 
parceiras. 

1.3. O Programa não está disponível para Pessoas Jurídicas. 
 

2. PARCEIROS E BENEFÍCIOS 

2.1. Os estabelecimentos parceiros e os benefícios concedidos são aqueles 
disponibilizados no site: www.upsa.com.br/programadebeneficios, podendo tanto os 
parceiros, quanto os benefícios concedidos serem alterados a qualquer momento 
pela UPSA. Para tanto, a UPSA comunicará aos beneficiários, diretamente pelo 
referido site, a data da alteração a ser implantada, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias. 

http://www.upsa.com.br/programa


2.2. Os benefícios serão concedidos diretamente pelos estabelecimentos parceiros da 
UPSA, mediante a apresentação da carteirinha do Programa e documento de identidade 
do respectivo titular. 

2.3. A responsabilidade pela prestação de serviços ou qualidade dos produtos 
oferecidos é exclusiva dos estabelecimentos parceiros, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), notadamente o que dispõe seu art. 12 e 
seguintes, não subsistindo em face da UPSA qualquer responsabilidade quanto a 
vício/defeito e/ou danos do produto ou da prestação de serviços. 

2.4. A UPSA reserva-se no direito de cancelar o Programa em relação à pessoa 
que o utilizar de forma contrária à ética, bons costumes ou objetivos do Programa 
ou, ainda, nas hipóteses de falsificação ou fraude de qualquer espécie, bem como 
em desacordo com os termos descritos no presente Regulamento. 

 

3. REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. A vigência do Programa tem início em 01 de novembro de 2017 e se dará por 
tempo indeterminado. 

3.2. Quaisquer informações e/ou reclamações relacionadas ao funcionamento do 
Programa serão obtidas através do Departamento de Relacionamento da UPSA, pelo e-
mail relationamento@upsa.com.br. 

3.3. A UPSA reserva-se ao direito de a qualquer momento alterar o presente 
Regulamento ou encerrar o Programa, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias 
publicado no site www.upsa.com.br/programadebeneficios. 

3.4. Os casos não previstos neste Regulamento serão tratados diretamente entre o 
beneficiário e a UPSA, através do e-mail relacionamento@upsa.com.br ou pelo telefone 
(61) 3485-2802. 
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