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���� Adiantamento das parcelas da Terracap e novo demonstrativo simplificado. Conforme expu-
semos nas assembleias gerais realizadas em março, adiantamos neste mês o valor de R$ 350 mil à 
Terracap (comprovante no Anexo 1). Essa medida foi tomada por dois motivos: a) a Cooperativa 
não tem interesse em reter uma disponibilidade financeira muito grande, e só o faz para que os 
pagamentos realizados pelo cooperados sejam uniformes ao longo do tempo; e b) a experiência 
tem demonstrado ser difícil superar a compensação, por meio de fundos de investimentos, que 
adviria desse adiantamento: economia de 0,8% de juros (am) mais a correção monetária (reajuste 
pelo IGPM). Esse adiantamento não alterou o total de prestações das projeções, que continuam 
em 36, mas reduziu o saldo devedor junto à Terracap, de modo que as prestações, agora, virão em 
montante menor (com menor incidência de juros e correção monetária). Novos adiantamentos 
serão realizados, mas é certo que deixaremos uma confortável margem financeira de segurança 
que servirá como fundo de reserva para qualquer casualidade. Aproveitamos para informar que 
estamos publicando nesta edição o demonstrativo financeiro em novo formato, com a movimen-
tação adstrita ao movimento do mês – no caso, situação até 30/04, cabendo observar que não 
consta o adiantamento da Terracap, realizado apenas em 03/05 –, de forma a facilitar ainda mais o 
entendimento por parte do cooperado (Anexo 2).   

���� Projeto arquitetônico. O projeto de nosso empreendimento foi remetido para os técnicos dos 
projetos complementares – HEPTA (cálculo estrutural) e Martins Projetos (instalações) –, para que 
procedam à segunda abordagem de validação  da proposta arquitetônica do ponto de vista estru-
tural e das instalações. Pela configuração urbana em que os lotes se inserem e pelas condicionan-
tes normativas aplicáveis, assim como pela peculiaridade programática e exigencial a que o proje-
to procura responder, constatam-se características únicas e singulares. “Este fato, associado aos 
valores que nos movem – oferecer soluções de alta qualidade, no planejamento e construção de 

espaços, que proporcionem qualidade de vida, com respeito ao meio ambiente, com foco em otimi-

zação de espaço e sustentabilidade ambiental – tem-nos obrigado a um trabalho de grande minú-
cia e detalhe para compatibilização e otimização com os respectivos projetos complementares”, 
explicou Nuno Cavaco, um dos arquitetos responsáveis. Eduardo Estrela espera que o projeto legal 
seja protocolado nos próximos 15 dias úteis. “Após o protocolo, faremos o devido acompanha-
mento diante das entidades para dirimir eventuais dúvidas na análise do projeto e procedermos a 
pronta resposta a eventuais exigências, até que a aprovação seja emitida”, explicou Estrela. 

���� Burocracia brasileira. Conforme ficou decidido na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
25/03, a ata da assembleia, em que constam os cooperados que participam do empreendimento, 
deverá ser levada a cartório, para conferir maior segurança jurídica ao cooperado, e foi sugerido 
que este procedimento seja repetido anualmente, com atualizações referentes a eventuais repas-
ses de unidades. Esse passo, contudo, depende do registro da ata na Junta Comercial, que leva de 
30 a 45 dias para analisar o documento e estabelecer exigências. Estamos acompanhando. 



LANÇAMENTO 

���� Oportunidade de investimento. Voltamos a tratar do novo lançamento da Cooperativa, o com-
plexo comercial localizado na CRNW 707, Bloco C. Aperfeiçoamos alguns pontos, sendo o principal 
deles o fato de que a lojas podem ser escolhidas desde logo. Além disso, em uma elegante solução 
arquitetônica, 7 lojas foram “viradas” para a avenida de maior movimento, a W9 (veja abaixo). 
Consulte o material completo em que constam todas as alterações (Anexo 3). Queremos fazer 
deste um charmoso complexo comercial, com agradável espaço de convivência no térreo, com 
mesas dispostas em função de um cuidadoso trabalho de ajardinamento.  

 

���� Esclarecimento importante. Alguns cooperados externaram a seguinte preocupação: se a Coo-
perativa cuidar de mais de um projeto, isso de alguma forma não poderá trazer risco para o em-
preendimento original? Essa pergunta é muito importante, e merece ser bem esclarecida. Para 
evitar problemas, nossa filosofia administrativa se baseia em três regras de ouro: em primeiro lu-
gar, praticamos captações sempre superiores às despesas, de modo que jamais haverá a possibi-
lidade de um projeto ser realizado sem cobertura financeira. A segunda regra consiste no fato de 
que cada empreendimento é gerenciado em uma conta separada, e o dinheiro correspondente só 
pode sair daquela conta. Assim, em hipótese nenhuma o saldo de uma conta poderá ser utilizado 
para financiar um empreendimento diverso. É necessário que haja adesões em número suficiente 
para que possamos fazer uma oferta à Terracap. Se não houver adesões no nível de segurança 
desejado – aquele em que é possível pagar sem problemas as prestações do terreno –, simples-
mente cancelamos o projeto e devolvemos todos os cheques. Nossa terceira regra de ouro consis-
te em separar claramente o que é investimento no empreendimento do que é despesa da Coo-

perativa. De tudo o que cooperado paga, 95% é considerado “aporte direto”, e fica na conta pró-
pria daquele empreendimento. Os 5% restantes são depositados em outra conta, sendo utilizado 
para as despesas indiretas (remuneração de pessoal, aluguel da sala e outras despesas de custeio). 
A parte administrativa da Cooperativa fica assim adstrita a esse percentual. Dessa forma, 95% dos 
valores pagos devem obrigatoriamente estar sendo aplicados ou reservados para aplicação direta 
no empreendimento. Esses cuidados parecem elementares, mas o fato é que nem todas as coope-
rativas procedem dessa forma. Para nós, a poupança das famílias é sagrada.  


