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SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Sunset Noroeste 

ESPECIAL 

PASSEIO PELO SUNSET EM 12 FOTOS 
Convidamos você para realizar um agradável passeio pelo nosso empreen-
dimento, que já atingiu 96% índice de conclusão de obra. Os vidros de alto 
desempenho da fachada estão prestes a chegar, e em breve ocorrerá a 
montagem dos brises e a acoplagem das chapas de alumínio composto 
(acm). Nessa reta final, estamos felizes por ter-
mos sido capazes de oferecer o melhor projeto e 
a melhor execução possíveis para você, coope-

rado. Desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo de realizações para vo-
cê e sua família, lembrando que permaneceremos de prontidão para 
atendê-lo durante todo o período de festividades. Boas Festas! 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Dezembro Emissão do alvará de construção atualizado. Emissão dos contratos de 
concessão de área pública atualizados. 

Janeiro Registro da incorporação no cartório. Conclusão das obras. Churrasco de 
confraternização pela finalização das obras. Início da formação de grupos de 
compras coletivas (box do banheiro, ar condicionado e eletrodomésticos).  

Fevereiro e Março Processo de chamamento dos cooperados e ajustes técnicos nas unidades. 
Escrituração das unidades. Constituição do condomínio e eleição do síndico e 
demais cargos.  

Abril Estimativa para a emissão da certidão de habite-se. 

Maio e Junho Averbação do habite-se no cartório. Chamamento de cada cooperado para 
vistoria final de sua unidade, com entrega das chaves por parte da Cooperativa 
(somente nesse momento será possível o acesso às unidades para realizar 
instalações). Entrega das chaves e do Manual do Proprietário.  

E VEM AÍ...  
Um empreendimento diferenciado, uma fachada inusitada, com o que há de 
mais moderno em arquitetura. Um prédio inteligente, com infraestrutura de 
recarga para carros elétricos (changing stations) e recursos especiais de 
segurança. Apartamentos de 2 quartos (suítes), muito bem distribuídos em 
75 m2. E tudo isso 25% abaixo do preço de mercado. Faça a sua reserva! 



 

 

 Vista da cobertura, com os painéis solares 
instalados. No Noroeste, chuveiros elétricos 

são proibidos. Em caso de insuficiência do 
sistema de aquecimento solar, o sistema de 

aquecimento a gás é acionado. 

 

 Corrimões, pisos e paredes já pintados. Os 
corrimões contam com sinalização em braile 

e indicações em caso de incêndio.  
Procuramos atender às mais rigorosas 

especificações de acessibilidade, e 
contratamos uma assessoria especializada 

nesse sentido. Tudo para agilizar o  
“habite-se” em tempo recorde.  

 

 Marcenaria dos shafts, no mesmo tom das 
portas das unidades, no corredor do edifício. 

O tom dos shafts e das portas, combinado 
com o porcenalato de tonalidade clara, deu 

um tom leve ao corredor. E por falar em 
shaft, toda a fiação disponível para telefonia 

e dados (internet, por exemplo) será 
disponibilizada nas unidades residenciais.  

 

 Instalação da esquadria e da pele de vidro, 
vista de dentro das unidades internas. Essas 

unidades contam com portas de correr, 
dotadas de vidro de alta resistência.  



 

 Vista panorâmica da área interna do 
edifício. A Cooperativa já está realizando 

estudos para melhorar a apresentação dessa 
área, propondo um projeto comum de 

cobertura das varandas e ajardinamento  
da área.   

 

 Vista da galeria das lojas, que já contam 
com os vidros temperados instalados. A parte 
superior será totalmente coberta com brise e 

contará com uma área técnica, para 
instalação de ar condicionado. Todas as lojas 

contam com infraestrutura para sistema de 
exaustão individualizado, além de caixa 

d’água própria.  

 

 Início da montagem do forro decorativo da 
portaria, com acesso pela via W8 (entrada 

principal). O forro é amadeirado e fará uma 
belíssima curvatura, conferindo imponência à 

portaria e valorizando  
o edifício como um todo.  

 

 Banheiro dos funcionários, que também 
será destinado para uso do público em geral 

(obrigatório), localizado no 1º subsolo. 



 

 Vista do 2º subsolo, com as vagas de 
garagem já pintadas. Agora, elas serão 

numeradas. À exceção de detalhes como 
esse, já está quase tudo pronto nos subsolos. 

 

 Detalhe da rampa de acesso de um 
subsolo para outro, com as luminárias 

laterais já instaladas. A Cooperativa decidiu 
pintar uma faixa separando as duas mãos, de 

modo a conferir maior segurança  
aos usuários. 

 

 Finalização da passagem dos cabos de 
detecção e alarme, localizados nos subsolos. 
Todos os subsolos contarão com sistema de 

sprinkler, para detecção de fumaça.  

 

 Finalização dos reservatórios de águas 
fluviais (água de reuso), localizados no 3º 

subsolo. Essa água poderá ser utilizada para a 
lavagem de partes comuns, por exemplo. 

 


