
prazo para entregar os termos de 
compromisso pela regularização 
fundiária assinados nas portarias, 
no Posto de Atendimento ou na se-
de da UPSA é até agosto. Os demais 
interessados podem formalizar ade-
sões entrando em contato pelo tele-
fone (61) 3485-2802.

Para que a regularização saia do 
papel, os condomínios foram dividi-
dos em grupos conforme proximida-
de e critérios urbanísticos e ambien-
tais. Para acelerar o licenciamento, 
porém, foi solicitado junto ao Ins-
tituto Brasília Ambiental (Ibram) 
a unificação do processo do setor 
Contagem. O pedido dos três grupos 
ainda está em análise.
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As negociações para regulari-
zar o setor habitacional Con-
tagem avançam em diversos 

parcelamentos, dentre os quais se 
destacam os Residenciais Sobradi-
nho, Jardim Vitória e Jardim Ipane-
ma, o Vila Rica, Vivendas Beija-flor, 
Serra Dourada e Meus Sonhos. 

O Setor é o maior da Paranoazi-
nho e o único que falta passar pela 
aprovação do Conselho de Planeja-
mento Urbano e Territorial do Dis-
trito Federal (Conplan). 

“Após o sucesso do Boa Vista, a 
Urbanizadora Paranoazinho (UPSA) 
está se empenhando no Contagem. 
Os licenciamentos dos dois setores 
foram solicitados na mesma época, 
em 2008. Estamos focados em resol-
ver a situação daqueles que apresen-
tam maior adesão, como no caso do  
Residencial Sobradinho, onde 96% 
das pessoas negociaram conosco”, 
explica o gerente geral da UPSA, 
Luiz Falluh. O local fica próximo à 
chácara São José, na qual os mora-
dores foram os primeiros a receber 
da empresa a escritura definitiva de 
propriedade em 2014, conquistando 
segurança jurídica após 17 anos de 
litígio.

Renilda Ribeiro dos Santos foi 
síndica do Residencial Sobradinho 
entre 2003 e 2012. “Moro aqui há 
23 anos e enfrentei muita coisa. Era 

um local desacreditado, só com ma-
to, erosão, chamavam de buracão, 
não tinha nem luz. E de repente você 
pode ter a escritura e o habite-se do 
imóvel. É o grande sonho de muita 
gente que passa a vida toda sem ter 
um teto. Não tinha como não lutar 
por isto”, recorda. O marido sem-
pre a alertava sobre a insegurança 
de se viver em área irregular. “Per-
cebi a importância de comparecer 
às assembleias e me informar. Em 
2015, alguns vizinhos queriam ne-
gociar com a UPSA e eu explicava 
que o melhor seria fechar o valor em 
grupo”. 

Nos condomínios Vila Rica, São 
José e Residencial Jardim Vitória, o 

Contagem mais perto das escrituras

ENTREVISTA
Professor Hércules Benício fala sobre 
a falta de regulamentação de muros 

e guaritas em condomínios no DF

FIQUE POR DENTRO 
UPSA recuperou terreno em área 
irregular no setor habitacional 

Grande Colorado

SUSTENTABILIDADE
Reserva Biológica da Contagem 
recebe cercamento para proteger 

fauna e flora 

Página 3Página 2 Página 4

Vários condomínios próximos à DF-150 aderiram à regularização
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Fique por Dentro

Com o intuito de atualizar os 
moradores da Fazenda Paranoa-
zinho sobre a regularização e dar 
mais transparência às ações da 
empresa, a Urbanizadora Parano-
azinho (UPSA) está promovendo 
reuniões mensais. O próximo en-
contro ocorrerá no dia 19 de julho 

(terça-feira), a partir das 20h, no 
Villa Italia Ristorante e Pizzeria. 

A ideia é aproveitar um espaço 
descontraído para esclarecer todas 
as dúvidas e ouvir as propostas e ne-
cessidades da comunidade que vive 
na região Colorado-Sobradinho. 

Como as vagas são limitadas, 
é preciso se inscrever para partici-
par: www.upsa.com.br/pizza 

Veja abaixo as datas dos próxi-
mos encontros.

SERVIÇO
Datas: 16/08, 20/09, 18/10 e 22/11 
Horário: das 20h às 22h
Local: Villa Italia Ristorante e 
Pizzeria (Avenida São Francisco, 9, 
subida dos condomínios do Grande 
Colorado)
www.facebook.com/PizzaComUPSA

Participe da Pizza com a UPSA

A Urbanizadora Paranoazinho 
(UPSA) retomou posse de área no 
Jardim Europa II, vizinha à Paró-
quia Nossa Senhora das Graças, 
no Grande Colorado. A imissão 
foi concedida pelo juiz Carlos Ma-
roja de Medeiros, da Vara do Meio 
Ambiente do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios 
(VMA/TJDFT).

No terreno, havia um prédio 
inacabado vigiado por caseiro e 
uma edificação com dois cômodos 
e banheiro, além de materiais de 
construção. Panfleto obtido pela 
UPSA anunciava que lá seria er-
guido um edifício de seis andares, 
sendo um para lojas e os demais 
para apartamentos. 

Como proprietária do lote em 
questão, a empresa acionou a 
Justiça em 2010 com ação reivin-
dicatória para retomar a área. O 
ocupante contratou a advogada 
Maria Olímpia da Costa Stival 
para defender a posse, mas per-
deu todos os recursos, não res-
tando qualquer direito ao lote, às 
construções ou indenizações.

Em 2012, o juiz da VMA de-
terminou ao réu a demolição da 
construção. Como a providência 
não foi tomada, ele ficou proibi-
do de se defender no restante do 
processo. 

A Urbanizadora, comprome-
tida com a regularização, está 
tomando as providências para 
demolir o prédio. A empresa re-
corre à Justiça apenas quando es-
tá clara a especulação ou quando 
não há espaço para negociação 
amigável.

UPSA retoma posse de área

editorial

Um dos objetivos da Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) é conquistar 
a regularização fundiária absoluta 
da Fazenda Paranoazinho para que 
cada metro quadrado tenha escritura. 
Além de legalizar condomínios com 
ocupação consolidada, atuamos contra 
novas tentativas de invasão. 

 Os parcelamentos irregulares no 
DF não seguiram o planejamento da 
cidade.  Foram criados aleatoriamente 
sem planos de expansão da infraestru-
tura urbana, como redes de água, luz e 
transporte público. Ainda que em pro-
cesso de regularização, tais áreas são 
extremamente dinâmicas e loteamen-
tos continuam surgindo e, conforme a 
cidade se expande desordenadamen-
te, os estudos e projetos ficam cada 
vez mais defasados.

Depois de investidos tempo,       
mão-de-obra e dinheiro na realização 
dos projetos, obtenção de aprovações 
e emissão de licenças, percebemos que 
aquilo que está desenhado e aprovado 
não corresponde mais à realidade. 
Lotes foram unificados e viraram 
prédios, surgiram ruas com mais 
condomínios etc. Refazer desenhos 
e estudos para atender as exigências 
legais gera custos desnecessários à 
sociedade, além de postergar ainda 
mais a conclusão da regularização, 
sendo necessário intensificar medidas 
contra obras irregulares e outras 
ilegalidades.

É o que temos feito na Fazenda 
Paranoazinho. Apenas na Avenida São 
Francisco, no Grande Colorado, inter-
rompemos duas grandes construções 
que em breve serão demolidas. Re-
cuperamos também a posse de diver-
sas áreas por toda  Fazenda  — tanto 
por meio da Justiça como através de 
acordos — que poderão ser usadas 
na requalificação urbana das áreas 
irregulares.

Para que possamos continuar 
avançando em direção à legalização 
completa da região, a participação da 
comunidade é importante. Inúmeros 
são os casos em que nosso corpo 
jurídico tem atuado a partir de 
denúncias de moradores que são, no 
final das contas, os interessados e 
maiores beneficiários da recuperação 
do ordenamento urbano.
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UPSA recuperou terreno onde seria 
construído prédio irregular

A Pizza com a UPSA acontece uma 
vez por mês, sempre às terças-feiras
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UP Entrevista

Não há normativa federal pa-
ra regularizar os loteamentos fe-
chados. Mas sabemos que existem 
muitos deles no país, mais de 50 só 
na Fazenda Paranoazinho. Como 
enfrentar isto?

Compete à União legislar sobre nor-
mas gerais de direito urbanístico. Ao 
município, promover o adequado orde-
namento territorial. No Brasil, a Lei nº 
6.766/1979 trouxe importantes disposi-
tivos e, apesar dos avanços, é certo que 
falta inter-relação entre o licenciamento 
urbanístico e o ambiental. Além disso, 
existem falhas no sistema jurídico, falta 
de fiscalização, de capacidade gover-
nativa da Administração Pública. A lei 
não resolveu problemas de parcelamen-
tos informais e irregulares. Há projetos 
tramitando no Congresso Nacional pa-
ra que seja autorizada a implantação 
de loteamentos fechados ou condomí-
nios urbanísticos e tais iniciativas não 
resolvem o problema, mas indicam me-
lhora de tratamento. 

Mesmo considerando os proble-
mas decorrentes do fechamento, 
como restrições do sistema viário 

Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

A licença ambiental divide-se em três etapas: pré-
via, instalação e operação. Embora o Grande Colora-
do e o Boa Vista estejam na segunda fase e, portanto, 
autorizados a implantar os projetos de infraestrutura, 
isto só acontecerá quando 50% dos lotes de cada setor 
habitacional estiverem com as matrículas averbadas 
junto ao cartório de registro de imóveis.  

Já aprovadas pelo Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram), as licenças de instalação do Grande Colorado 
e do Boa Vista são válidas respectivamente até março 
de 2018 e maio de 2020. O pedido de renovação de-
ve ser feito 120 dias antes do vencimento, mediante 
apresentação de relatório de atendimento a todas as 
condicionantes.

Qual o prazo de vigência da licença ambiental? E o que acontece após expirar?

(Ido Larry Bauer Alberti – síndico do Vivendas Friburgo)

Tabelião titular no 1º Ofício de Notas, Registro Civil 
e Protesto de Títulos do DF, Hércules Benício
EM SEU DOUTORADO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB), O TABELIÃO E COORDENADOR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DIREITO IMOBILIÁRIO DO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO (IDP), HÉRCULES BENÍCIO, TRATOU DA REGULARIZAÇÃO 

DE LOTEAMENTOS FECHADOS E CONDOMÍNIOS URBANÍSTICOS. 

e fragmentação das relações hu-
manas, há a questão da seguran-
ça. As pessoas sentem-se mais se-
guras em condomínios fechados? 

Todos buscam qualidade de vida e 
a sensação de segurança é um dos fa-
tores. Todavia, se analisarmos situações 
emergenciais no interior do empreendi-
mento, como eventuais desabamentos 
e incêndios, o fechamento poderá gerar 
fragilização nas condições de socorro 
daquela comunidade. Ao que tudo in-
dica, porém, a segregação influencia na 
formação de guetos e pode potenciali-
zar animosidades. 

Acredita que o modelo de lote-
amento fechado deve ser norma-
tizado, inclusive no que tange às 
construções já existentes? 

Nenhum fechamento é totalmente 
irreversível. Mas a autorização de im-
plantação de condomínios urbanísticos 
deve ser excepcional, analisada caso a 
caso. Os consolidados merecem especial 
cuidado dos gestores públicos, com es-
tudos detalhados que avaliem o impac-
to da alteração. A decisão por manter 

guaritas e muros ou derrubá-los, deverá 
observar normas de transição para que 
a comunidade se adapte à futura con-
figuração mais adequada, após a ava-
liação de questões ambientais, sociais e 
urbanísticas. 

Quais as iniciativas para regu-
lamentação de loteamentos fecha-
dos no DF?

O Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT) declarou 
inconstitucionais a Lei nº 4.893/2012 
e a Lei Complementar nº 869/2013. 
Ambas previam guarda de acesso às 
áreas fechadas do loteamento e vigi-
lância das áreas comuns internas. A 
primeira precisava ser disciplinada por 
lei complementar, com base em estu-
dos urbanísticos globais. Já a 869/2013, 
não previa estudos técnicos acerca dos 
impactos das proposições. Vigora a LC 
nº 710/2005, que permite cercamento; 
colocação de guarita na via principal, 
desde que não haja impedimento à en-
trada de policiamento, fiscalização e 
servidores de concessionária de serviços 
públicos. Mas a Lei só vale para empre-
endimentos futuros.
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Sustentabilidade e Bem-Estar 

Atividades começaram em julho

O cercamento da Reserva Bio-
lógica da Contagem (Rebio) é uma 
das condicionantes ambientais da 
licença prévia da Fazenda Paranoa-
zinho. A determinação do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) é de que 
toda compensação seja feita em uni-
dades de conservação afetadas pelo 
empreendimento, conforme a Lei nº 
9.985/2000. Assim, a Urbanizadora 
Paranoazinho (UPSA) está limpando, 
fazendo aceiros e instalando cerca de 
concreto e arame farpado em 755m 
da Rebio. Também está recuperan-
do portões de acesso e passagens de 
pedestres a partir da área vizinha ao 
Vivendas Colorado II. 

O coordenador de fiscalização da 
Rebio, Jorge Piccolo, explica que o 
cercamento sozinho não inibe as in-

Reserva da Contagem recebe novo cercamento
vasões, mas que o ICMBio monitora 
o local. Agora na seca, o foco são as 
queimadas. “Nesta época, 90% dos 
incêndios são criminosos. Temos as 
brigadas de incêndio que passam 
fiscalizando, mas 15 minutos depois 
alguém bota fogo no mesmo local”, 
afirma.

Hoje, a área da Rebio próxima aos 
condomínios do Grande Colorado é 
bastante degradada, segundo infor-
mações do ICMBio. “A parte alta já 
foi fazenda de soja e o solo foi muito 
alterado com fertilizantes e agrotóxi-
cos. Há poucas árvores nativas”, diz 
Piccolo. “Mais para dentro da reserva 
já vimos rastros de animais silvestres 
como tatu, veado, pequenos roedores 
e até sinais de antas. E existe a pre-
sença de caçadores”.

Mesmo com problemas ambien-

tais, Piccolo acredita que a região 
ainda é uma das melhores para se 
viver no Distrito Federal. “O Grande 
Colorado é uma maravilha, porque 
vai sempre ter um espaço verde pró-
ximo, ar mais puro, melhor clima, 
mais infiltração de água, mais umi-
dade no ar, linda vista. Não tem um 
prédio grande fechando o vento, blo-
queando brisa. A população de lá de-
veria valorizar mais a Reserva”.

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:  nossobairro@upsa.com.br

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

Ponto de Vista

Há cerca de três meses, Robinho 
Alkimin e a esposa Núbia Neres de-
cidiram abrir uma loja de cosméti-
cos na DF-425. Ele já tinha trabalha-
do na área e percebeu que havia de-
manda por produtos especializados 
na região Colorado-Sobradinho.  “E 
é um dos ramos que está sofrendo 
menos com a crise”, garante. 

A Atual Cosméticos também ofe-
rece bolsas e bijuterias para atrair 
mais clientes. O foco, porém, são os 
cosméticos, principalmente a linha 
de tratamento para cabelos. “Os ca-
chos estão voltando com força total 
e a gente tem bastante produto para 
as cacheadas”, destaca o proprietá-
rio. “Os produtos low poo e no poo 
também estão na moda. Um é para 
quem usa pouca química no cabelo 
e o outro é para quem não usa na-
da”, completa.

Região ganha loja de cosméticos

Robinho Alkimin: atualizado com as ten-
dências de mercado

SERVIÇO

Atual Cosméticos

Endereço: DF-425, Km 1,5 Condomínio No-

vo Horizonte, Loja 11A, Sobradinho-DF

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8 

às 19:30

Telefone: (61) 98510-2129

Edição, reportagem e fotos:  
Aline Adolphs e Mariana Cordeiro
Diagramação:
Fernando Santana
Tiragem: 
10 mil exemplares

Os proprietários apostam na ne-
cessidade que as pessoas têm pelos 
produtos de uso diário e contínuo e, 
para competir com grandes super-
mercados, usam o conhecimento 
para um atendimento personaliza-
do. “Na loja, o atendimento é mais 
profissional, pois às vezes a pessoa 
não sabe o que está procurando. 
Prestamos um serviço de assessoria”, 
destaca Robinho.

Pais de três filhas, o casal vive no 
condomínio Fraternidade, no setor 
Contagem, desde 2000. Eles escolhe-
ram Sobradinho por conta do clima. 
“Nós gostamos da umidade, que 
aqui é maior do que em outras re-
giões do DF”, explica o mineiro, que 
torce pelo desenvolvimento local. 
“Imagina se tivesse uma universida-
de aqui, o quanto movimentaria o 
comércio?”


