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INFORMATIVO nº 7  
Brasília, 17 de setembro de 2012 
  
Olá a todos! 

SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES 

1. Conforme já anunciamos por meio de “Comunicado Especial”, assinamos nesta semana a escritura 
referente à primeira projeção, no 4º Ofício de Notas, localizado na 504 Norte (veja em anexo a foto 1, 
que retrata o momento em que assinamos o documento). Agora a escritura será enviada para assinatura 
por parte da Terracap, momento a partir do qual poderemos ter uma cópia original, a qual será 
disponibilizada para todos os cooperados. 

2. Já no que se refere à homologação da Licitação 6/2012, referente à segunda projeção, ainda seguimos 
aguardando a publicação por parte da Terracap. Em contato com a Terracap, tivemos a notícia de que 
há firme previsão para que referida homologação seja publicada em 21/09. Assim que tal ocorra, 
providenciaremos o pagamento da complementação da entrada, valor que já se encontra devidamente 
provisionado. 

BOLETO PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

3. Enviamos para todos os cooperados boleto com a cobrança da primeira prestação, com vencimento 
em 25/09. Com a unificação dos grupos, essa data vale para todos os cooperados, indistintamente. 
Solicitamos ao cooperado que não tiver recebido que, por favor, entre em contato imediato com nossa 
equipe (fones ao final do Informativo). 

INFORMAÇÕES GERAIS 

4.  O escritório de arquitetura, comandado por Eduardo Estrela, segue trabalhando nos melhoramentos 
de nosso projeto. Aproveitamos para repetir algumas diretrizes com as quais o arquiteto está 
trabalhando: a) as lojas devem contemplar a maior área de vitrine possível, respeitada a modulação que 
melhor otimize o tamanho das kits; b) a maior parte das kits deverá ter entre 29 e 34 m2, pois essa é a 
metragem que melhor traz resultados do ponto de vista custo-benefício; c) serão previstas kits maiores 
para aqueles que têm interesse; e d) as torres de acesso, que estão configuradas em dois pontos da 
planta, deverão ser unificadas, de modo a otimizar o projeto. 

5. Estamos prevendo realizar nova reunião com todos os cooperados no mês de outubro, para informes 
gerais, esclarecimento de dúvidas etc. Enquanto isso, estamos à disposição de cada cooperado para 
atendimento individualizado, desde que mediante agendamento prévio, em nossa sede, localizada 
na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 (veja foto 2). 

CONDOMÍNIO HORIZONTAL NO JARDIM BOTÂNICO 

6. Conforme já divulgamos, reiteramos que firmamos parceria com os empreendedores de um 
condomínio horizontal no Jardim Botânico, para aquisição de lotes residenciais, escriturados e dotados 
de toda a infraestrutura necessária para imediata construção. A novidade agora é que conseguimos um 
preço ainda melhor, de modo que passamos a dispor de lotes a partir de R$ 288 mil. Sem dúvida, uma 
excelente oportunidade, tanto para quem pretende morar, como para aqueles que pensam em realizar 
um ótimo investimento. 

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: 08/10. 
FALE CONOSCO: 9136-1112, 9110-5000 e 9144-3552. 

Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 

Presidente 


