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Essa é a fachada atualizada do nosso empreendimento. Pequenos detalhes foram alterados em relação à anterior.  

Obras avançam O terreno está sendo cercado, a central elétrica já foi 

instalada e o serviço de escavação começará em breve  

Sabemos que este é um momento esperado em qualquer coo-
perativa: quando as obras enfim começam! É boa a sensação de 
saber que todos os entraves foram removidos, e as apreensões 
dos primeiros anos que passamos apenas pagando o terreno 
dão lugar à expectativa de ver o edifício sendo erguido rapida-
mente. O tempo voa, e muito em breve teremos a satisfação de 
entregar as chaves e a escritura a cada cooperado. Temos a 
certeza de que todos estamos fazendo um bom investimento, 
se não o melhor no momento, mas um investimento sólido que, 
na consolidação do bairro e na conjuntura econômica apropria-
da, enfim apresentará a rentabilidade almejada.  

Neste momento, é importante que os cooperados tomem co-
nhecimento do valor dos principais serviços contratados pela 
Cooperativa em comparação com os valores orçados. Importan-
te observar que todas as contratações podem ser pesquisadas 



por qualquer cooperado no sistema próprio da construtora, denominado “UAU”. Quem desejar 
um tutorial, pode solicitá-lo enviando um e-mail para coophaf@gmail.com, cabendo observar 
também que haverá apresentação do sistema na reunião que ocorrerá em 10/11 (veja divulgação 
mais abaixo). Publicaremos no nosso Informativo as principais compras ou contratações realizadas 
a cada mês. Para as contratações que listamos abaixo, foram realizados três orçamentos e a Dire-
toria foi previamente consultada. Informamos que estamos constantemente pressionando a em-
presa contratada para a obtenção dos melhores preços, de modo que as últimas compras foram 
realizadas com 22,4% de economia sobre o preço orçado atualizado, o que representou uma eco-
nomia de R$ 146.845,35 apenas no primeiro mês. Em geral, o preço contratado destoa do orçado, 
seja para mais ou para menos, devido a diversos fatores. Eventualmente, opta-se por um fornece-
dor com um preço um pouco mais elevado que outro, em função de a diferença não compensar a 
qualidade oferecida pelo primeiro. A boa notícia é que estamos sendo beneficiados pela obra que 
está sendo realizada na Cooperativa coirmã à nossa, a CoopTCU, que está construindo 120 apar-
tamentos com 3 suítes na SQNW 107 com a mesma empresa, o que tem permitido à VEGA obter 
valores diferenciados na contratação, bem inferiores ao que seria normal. Acompanhe a seguir as 
principais contratações já realizadas: 

Serviço Valor orçado 

(atualizado) 

Valor  
contratado 

Diferença Empresa 

Escavação mecânica 219.629,31 103.885,88 -52,7% FL Terraplanagem  

Fundação/ contenção 367.181,41 320.000,00 -12,8% Embre 

Entrada de energia 48.543,23 25.900,00 -46,6% Light  

Instalação de tapume metálico 18.818,80 57.541,52 +205,8%* Projefer 

Totais 654.172,75 507.327,40 -22,4% – 

* A expressiva diferença se deve ao fato de que constou no orçamento o termo “tapume metálico”, mas na verdade o 
preço correspondia, por equívoco, a “tapume de madeira”, atualmente desaconselhado na construção civil, por ser 
menos seguro e demandar manutenção elevada. Além disso, a área a ser cercada foi superior à inicialmente prevista, 
e vai abranger não apenas os lotes vizinhos como também boa parte da área pública (com a devida autorização). 

Pagamento adiantado de prestações. Aqueles que quiserem adiantar prestações, basta solicitar 
tantos boletos quantos desejarem, e o valor a ser pago será o do mês vigente, ou seja, não 
haverá incidência do INCC quanto aos meses a vencer. Isso porque o INCC visa apenas corrigir o 
valor monetário da obra. A Cooperativa se encarregará de aplicar o dinheiro, revertendo 
eventual proveito em favor do empreendimento. Importante ressaltar que essa é uma 
comodidade à disposição do cooperado, e, sendo certo que a Cooperativa não objetiva reter 
mais dinheiro do que o normalmente previsto como fluxo de desembolsos, não há possíbilidade 
de oferecer descontos sobre o valor adiantado, sob o argumento de que poderá haver 
rendimento financeiro a favor da Cooperativa sobre o total desse capital – até mesmo porque 
um eventual rendimento poderá não ser superior ao INCC, quando tomado em sua dimensão 
líquida (descontados impostos e taxas), e a depender das oscilações do mercado.  

Melhora na rentabilidade do fundo de obras. Após negociações com a Caixa, informamos que a 
rentabilidade do CDB, que estava variando de 97,25% a 101,5% do CDI, dependendo do prazo de 
aplicação, passou para a faixa de 99,50% a 101,6% do CDI. Estamos estudando a aplicação de parte 
do fundo de obras em fundos de investimento DI referenciados, que apresentam uma rentabilida-
de maior, sem prejuízo da segurança (modalidade “conservadora”).  

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

INCC a ser aplicado para a prestação de  
Novembro: 0,33% 

Fundo de obras (em 1/11):  
R$ 7.061.278,88 em CDBs da Caixa 

 



Cooperativa dará início a ampla campanha para repasse de unidades  
Com o início das obras, pretendemos lançar uma 
campanha, incialmente em nossa base (TCU, Câmara e 
Senado) para o repasse de unidades, seja para quem está 
inadimplente, seja para aqueles que, por qualquer 
motivo, não pretendem prosseguir no empreendimento. 
Trata-se de um serviço oferecido gratuitamente pela 
Cooperativa. No primeiro caso, o que se visa é a 
segurança do empreendimento; no segundo, o objetivo é 
obter a máxima satisfação do cooperado, mesmo quando 
ele deseja deixar de sê-lo. Afinal, entendemos que a 
liquidez é um componente importante de qualquer ativo, 
e lamentamos que ela não seja maior por fatores 
conjunturais de mercado. Contudo, temos a expectativa 
de que, com o começo das obras e a reação da economia 
brasileira, haja uma maior procura por unidades. De nossa 
parte, faremos a maior divulgação possível, e prestaremos 
todo o auxílio necessário durante as negociações.  

Para auxiliar nesse trabalho, preparamos algumas plantas 
humanizadas, que você confere ao lado e abaixo. Estamos 

preparando também um material  on line para facilitar a divulgação do empreendimento para os 
interessados. Em nosso anúncio, constarão todas as unidades inadimplentes (que serão 
negociadas pela Cooperativa, com repasse aos cooperados originais com deságio de 10% sobre o 
valor já pago, conforme disposição estatutária), bem como todas as unidades que se habilitarem 
à venda. 
Para estas, o valor 
deverá ser negoci-
ado diretamente 
com o proprietário 
da quota. A habilita-
ção ou desabilitação 
à venda pode ocor-
rer a qualquer mo-
mento, mas deve ser 
precedida de um e-
mail ou whatsapp 
enviado diretamente 
ao presidente da Cooperativa: dariofc10@hotmail.com, ou (61) 99144-3552. Atenção! Apenas 
por meio dos contatos citados (e-mail e whatsapp) é que serão consideradas formalizadas as in-
tenções de repasse (ou o inverso).   

Convocação para reunião informativa 

Convocamos todos os cooperados para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em 10/11 (quinta), 
às 19 horas, na Sede Social do Sindilegis (610 sul, ao lado do Maristinha). Na ocasião, a empresa VEGA 
Construções fará uma exposição detalhada sobre o cronograma de obras de nosso empreendimento, 

bem como apresentará o sistema de acompanhamento de compras, de modo que os cooperados 
poderão esclarecer todas as dúvidas pertinentes. Será servido um pequeno lanche.  

COMPAREÇA! Sua participação é muito importante para nós.  
 


