
 

Fale conosco: 9110-5000 e 9136-1112 

Fale com o Presidente: 9144-3552  

coophaf@gmail.com 

INFORMATIVO nº 13  

Brasília, Fevereiro de 2013 

 

Seu informativo da COOPHAF já mudou, mas continua melhorando. Agora, mais duas mu-
danças importantes: ele passa a ser mensal e será unificado para todos os empreendimentos. An-
teriormente, o informativo não tinha periodicidade definida. Agora, mensalmente (sempre próxi-
mo ao dia 20), mas também em edição extraordinária sempre que necessário, o cooperado poderá 
acompanhar as notícias detalhadas de sua seccional e também acompanhar outros projetos da 
Cooperativa, os quais podem ser de seu interesse ou de familiares e amigos. Por enquanto, a CO-
OPHAF só cuida de um único projeto: a seccional da CRNW 510, bloco A, lotes 2 e 3.  

Mas vem mais por aí! Há fortes rumores de que 
a Terracap pretende começar a licitar a segunda 

fase do Noroeste muito em breve. Em virtude 
dessas notícias e pelo fato de não termos mais 
unidades disponíveis em nosso atual empreen-
dimento, começaremos, nos próximos dias, e 
atendendo a diversos pedidos, a captar interes-
sados em aderir a empreendimentos de imóveis 
de 2 e 3 quartos, bem como de novas kits e lo-
jas. Essa captação se dará com valores promo-
cionais quanto à taxa de adesão. Também nes-
ses novos empreendimentos nos pretendemos 

nos manter fieis à filosofia de praticar preços sempre 30% abaixo do valor de mercado, em média, 
já que trabalhamos sempre com preço de custo. Assim, um apartamento de 2 quartos, com 1 suíte 
e 2 vagas na garagem, de alto padrão, com 75 m2, sairá por R$ 525 mil, ou seja, R$ 7 mil o m2. Já 
um apartamento de 3 quartos, com área média de 90 m2, sairá por R$ 630 mil. Esses valores ainda 
estão em fase de estudo de viabilidade. Publicaremos INFORMATIVO ESPECÍFICO com todos os 
detalhes, assim que concluirmos os estudos necessários, em primeira mão para os cooperados. 

���� Acompanhe o mercado imobiliário.  

Através de seu informativo mensal, você vai 
também poder acompanhar a evolução do 
mercado de imóveis em Brasília. Veja ao 
lado matéria publicada no Correio Brazilien-
se. Temos percebido que vários analistas 
citam uma reação do mercado de Brasília, já 
em 2013. Enquanto estamos pagando R$ 
6.500 pelo m2 no Noroeste, sem juros, o 
mercado indica que começa a buscar os 
preços praticados no momento da alta. Em 
nossa avaliação, as kits serão as primeiras a 
reagir, pois apresentam maior liquidez e 
maior facilidade de serem alugadas.  

Matéria do Correio Braziliense de 10/02/2013 

Noroeste: a maior aposta. O mercado aposta em 2013 

como o ano do Noroeste. Com o início da entrega dos 

prédios e a chegada dos primeiros moradores, a expec-

tativa é que sejam aceleradas as obras de infraestrutu-

ra, puxando as vendas, sobretudo no segundo semestre. 

A acomodação dos preços pode contribuir para isso: o 

metro quadrado, que ultrapassou os R$ 10 mil, chegou 

a valer menos de R$ 9 mil em transações nos últimos 

meses. Novos lançamentos previstos, porém, devem 

retomar o fôlego da valorização dos imóveis no último 

espaço residencial do Plano Piloto. Algumas imobiliárias 

registraram no mês passado volume de vendas superior 

a janeiro de 2012. O Noroeste possui o maior valor ge-

ral de vendas médio por unidade. 
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���� Assembleia Geral em março. No próximo mês (em março), pretendemos realizar Assembleia 
Geral Extraordinária em que vincularemos a participação de cada cooperado às projeções adquiri-
das pela Cooperativa. Trata-se de um meio de conferir maior segurança a cada cooperado, uma 
vez que a ata será posteriormente levada a cartório. Nessa assembleia, consignaremos algo como 
segue: “A Cooperativa informa que já honrou o valor da entrada das referidas projeções (20% do 
total), tendo sido o restante parcelado em 36 prestações, que estão sendo pagas rigorosamente 
em dia [faremos circular os comprovantes durante a realização da Assembleia], e que todas as 
despesas referentes à aquisição dessas projeções estão sendo garantidas pelo grupo de coopera-
dos que consta na lista em anexo, esclarecendo que os cooperados listados participam do empre-
endimento com a expectativa de serem contemplados com as unidades ali indicadas, independen-
temente de presença nesta Assembleia”. Desde já agradecemos o cooperado Yulo Sasaki pela ini-
ciativa e por toda a colaboração prestada nesse procedimento. Na mesma assembleia, propore-
mos a aprovação das contas de 2012, já sob análise do Conselho Fiscal, e de algumas alterações 
estatutárias que serão previamente divulgadas. No momento oportuno, e com a antecedência 
necessária, faremos divulgação de data, horário e local, além de todos as demais informações ne-
cessárias para a análise dos cooperados, tais como balanços contábeis, planilha demonstrativa 
simplificada e dispositivos estatutários que pretendemos aperfeiçoar.  

Em breve, informações mais detalhadas sobre a Assembleia Geral Extraordinária. 

���� Acerto de contas com o Leão. A Receita Federal está prestes a abrir a temporada de recolhi-
mento das declarações de ajustes do Imposto de Renda. Assim, até o final deste mês, estaremos 
enviando para cada cooperado um extrato para comprovar todos os valores já pagos à Cooperati-
va, cujo total deverá ser transferido para a relação de bens e direitos. Todas as informações neces-
sárias (como código do bem, por exemplo), constarão do extrato, e a descrição será aproximada-
mente como a que se segue (será personalizada para cada cooperado): “cota-parte da COOPHAF 
referente a uma unidade comercial/residencial (detalhamento) a ser edificada na CRNW 504, blo-
co A, lotes 2 e 3, em terreno adquirido em licitação da Terracap”.  

 

���� Projetos de arquitetura e complemen-

tares avançam. Após a contratação dos 
projetos complementares (cálculo estru-
tural e instalações), o projeto de arquite-
tura segue avançando rapidamente. Nes-
te momento, foi concluída a chamada 
fase de anteprojeto (veja abaixo). As em-
presas contratadas também já avança-
ram bastante em seus trabalhos, e o es-
critório Estrela Arquitetura aguarda esses 
dados para proceder a eventuais compa-
tibilizações e ajustes. Confira ao lado um 

corte transversal do projeto. ���� Solicite o 

projeto arquitetônico completo pelo e-

mail coophaf@gmail.com. 

Anteprojeto. Constitui o desenvolvimento do estudo preliminar apresentado, visando configurar de forma definitiva o 

conjunto, para obtenção da aprovação final do contratante. Representa a solução geral do problema, com a definição 

do partido adotado, da concepção estrutural e das instalações em geral, possibilitando clara compreensão da obra a 

ser executada. Compreende os seguintes produtos: planta de situação, planta de locação, plantas gerais, cortes es-

quemáticos e fachadas. 


