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Contratações marcam o início das obras 
Diretoria autoriza a instalação de tapume metálico e de central elétrica para a obra, além 

da contratação de engenheiro responsável e de consultoria ambiental 

Enfim entramos em ritmo de obras! As primeiras providências efetivas já foram tomadas. Os ta-
pumes metálicos que vão cercar a obra já foram orçados e contratados, e estamos aguardando 
apenas o sinal verde de um dos vizinhos para instalá-los – requisito obrigatório, exigido pela legis-
lação. Também, já estamos providenciando o fornecimento de energia para a obra (poste, gera-
dor, fiação etc). Estamos também contratando uma conhecida empresa de Brasília, a Geológica, 
para fazer todo o monitoramento ambiental, questão bastante sensível no Noroeste. Por fim, está 
em fase de contratação o engenheiro que deverá ficar responsável por todo o empreendimento. 
Sua função será agilizar todos os procedimentos, conferindo assim agilidade a todo o processo, 
atuando até o momento da entrega das unidades. 

Sabemos que muitos cooperados estão com a seguinte dúvida: as chuvas já começaram em 
Brasília, e as escavações não. E agora? É melhor começar a escavar assim mesmo ou aguardar 
a fase da seca? Afinal, o início das chuvas pode retardar o término das obras, encarecendo 
assim o seu custo final?  

Definitivamente, não. Essa é uma questão que não ficou clara quando do processo de seleção 
das construtoras. Se uma obra começa e repentinamente precisa ser interrompida, é claro que 
seu custo final acabará sendo maior, porque isso implica desmobilização da mão-de-obra já 
contratada, o que somente pode ser feito mediante demissão de empregados ou concessão 
remunerada de folgas. Da mesma forma, se uma obra é realizada em 30 meses ao invés de em 
24 meses, há maior dispêndio com a folha de pagamentos. Contudo, na fase de escavação, a 
qual nos encontramos, a construtora nada mais faz do que subcontratar os serviços necessários. 
A empresa terá que fazer a escavação contratada, e, se chover muito, o máximo que poderá 
acontecer é que terá que interromper o serviço, demorando mais do o que esperado. Não 
haverá, portanto, onerosidade nos custos em função dessa demora, simplesmente porque 
praticamente não há contratação de mão-de-obra direta nesta fase – exceto pela contratação de 
um engenheiro responsável. Este será o único profissional que será contratado nesta fase.  

Em suma, não tem sentido esperarmos pelo fim do período chuvoso para dar início aos 
trabalhos. Há muitas atividades, além da própria escavação, que já podem avançar, como a 
instalação de tapumes, a construção dos barracões e a instalação do poste e do gerador de 
energia elétrica que irão fornecer energia para a obra. Não podemos subestimar, ademais, a 
extensa teia burocrática do Governo, a qual constantemente nos surpreende com exigências e 
prazos elásticos para os procedimentos mais simples. A Terracap, por exemplo, levou muitos 



dias para demarcar o terreno, passo obrigatório para todos os demais passos. A instalação dos 
tapumes depende de licença própria dos órgãos próprios, sem o que não se pode dar início às 
escavações. E por aí vai. Assim, para que não haja mais atraso na entrega das unidades, é muito 
importante que façamos a nossa parte sem qualquer perda de tempo. Simplesmente não dá 
para confiar em uma racionalidade administrativa governamental inexistente para que 
obtenhamos uma maximização de resultados, infelizmente.  

Prestação passa a ser corrigida mensalmente. Conforme já informado, em 
setembro as mensalidades sofreram o último reajuste anual, para fazer frente à 
correção monetária do período. O índice utilizado, como sempre, foi o IGPM, 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Em 5/7, a Assembleia Geral autorizou a atualização mo-
netária mensal das obrigações dos cooperados, agora pelo Índice Nacional da Construção Civil 
(INCC), a partir do início das obras – ou seja, a partir deste mês –, para fazer frente à correção do 
preço-alvo contratado. Assim, passaremos a informar mensalmente o percentual de reajuste . Por 
uma questão de praticidade, e para evitar atrasos na emissão dos boletos, o índice adotado será 
sempre o de dois meses antes da data de face do Informativo, já que o índice de cada mês em ge-
ral é publicado somente a partir do dia 10 do mês seguinte. Assim, para o mês de outubro o índice 
de correção a ser adotado será de 0,29%, correspondente ao INCC de agosto.  

���� FUNDO DE OBRAS. Informamos que o Fundo de Obras disponível na Caixa Econômica Federal 
(conta 0974.003.00002298-6) atingiu, em 3/10, o montante de R$ 6.566.174,77 em CDBs, com 
rentabilidade variando de 97,25% a 101,5% do CDI, dependendo do prazo de aplicação, e R$ 
100.016,80, aplicados em fundo de investimento de baixo risco.  

Cooperativa prepara atualização da fachada e humanização de plantas para o lançamento de 

campanha pelo repasse de unidades inadimplentes. Abaixo, o layout de uma das unidades dis-

poníveis, e que será objeto da campanha. A expectativa é que, com o começo das obras, haja 

uma boa procura por essas unidades, cuja negociação contará com todo o apoio da Diretoria.   
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