
 
 
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA 

COOPHAF 

  

SECCIONAL I – CRNW 510 Bloco A Lotes 2 e 3 

  

INFORMATIVO nº 10  

Brasília, 20 de novembro de 2012 

  

Prezado(a)s cooperado(a)s, seguem as últimas informações a respeito de nosso 

empreendimento. 

SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES 

1. Já temos em mãos a escritura referente à nossa primeira projeção (Anexo 1). Estamos 

agilizando a obtenção da escritura da segunda projeção, mas tal somente deverá ocorrer 

no início do ano que vem. Já pagamos o ITBI referente a esta projeção, no valor de R$ 

144.500,00 (comprovante no Anexo 2). Conforme já noticiamos, assim que estivermos de 

posse de ambas as escrituras, convocaremos os cooperados para uma assembleia geral, da 

qual será lavrada ata a ser registrada em cartório, contendo o nome de todos os 

cooperados, vinculando a participação de cada um ao empreendimento. 

EMISSÃO ESPECIAL DE BOLETOS PARA O FINAL DO ANO 

2. Informamos que, tendo em vista a proximidade do final do ano, momento em que 

muitos cooperados viajam, estamos emitindo boletos para os meses de novembro a 

janeiro, de modo que os respectivos pagamentos sejam programados com comodidade. 

Como sempre, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

REUNIÃO GERAL COM TODOS OS COOPERADOS 

3. Na última segunda-feira, atendendo à convocação da Cooperativa, compareceram 27 

cooperados à reunião geral informativa (foto no Anexo 3). O primeiro ponto da reunião, 

levantado pela cooperada Maria Sucupira, tratou sobre a persistência de uma possível 

“bolha imobiliária”, que manteria o preço dos imóveis artificialmente elevados. Explicamos 

que, em nosso entendimento, após uma elevação muito exagerada, os preços começam a 

voltar ao seu patamar normal, sendo, no Noroeste, na faixa de R$ 9 mil para imóveis 

maiores e de R$ 10 mil para quitinetes. Foi exibida uma reportagem especial da revista 

Veja bastante favorável ao setor (Anexo 4). Em seguida, exibimos a escritura da primeira 

projeção, e comunicamos que a escrituração da segunda projeção já está sendo 

providenciada. 



 
4. A reunião se concentrou então na exposição e no detalhamento do projeto 

arquitetônico. As plantas foram então esmiuçadas, e contamos para isso com o auxílio dos 

arquitetos Nuno e Tiago, que fazem parte da equipe da Estrela Arquitetura. O projeto 

chegou a um ponto que consideramos muito satisfatório, e só temos a agradecer aos 

cooperados que se dispuseram a se reunir por diversas vezes com o escritório de 

arquitetura (foto no Anexo 5). As plantas baixas (Anexos  6 a 8) foram longamente 

discutidas. Expusemos então a planta do apartamento tipo (Anexo 9), e demonstramos os 

avanços obtidos a partir de uma ideia do cooperado Márcio Pádua, que sugeriu que a 

cozinha não ficasse logo na entrada da kit, como constava antes. Agora a cozinha divide 

parede com o banheiro, que foi virado, de modo que houve grande otimização no projeto. 

Foi sugerido ainda por um cooperado que houvesse previsão de dutos para o ar 

condicionado, que somente poderia ficar localizado no telhado do prédio. A ideia agradou 

a todos e será implementada. 

5. Vários foram os questionamentos quanto à individualização das unidades. Explicamos 

que essa individualização somente ocorrerá quando o projeto arquitetônico estiver 

finalizado e encaminhado para aprovação ao GDF. Após isso, deverão ser vencidas as 

seguintes etapas: a) distribuição das vagas disponíveis pelas unidades residenciais e 

comerciais; b) estudo de mercado para analisar qual a real variação de valor entre as 

unidades, tendo em vista as diversas particularidades, como andar (mais alto ou mais 

baixo), posicionamento em relação ao sol (nascente ou poente) etc; c) disponibilização 

desse estudo para validação por parte dos cooperados, que poderão ofertar objeções, em 

um prazo razoável; d) reunião geral em que ocorrerá sorteio do número de ordem 

segundo o qual cada cooperado poderá escolher sua unidade. 

6. Prosseguindo com a reunião, foi exibido croqui (Anexo 10) em que consta a área que 

provavelmente receberá, segundo informações que obtivemos, um grande shopping, 

aproximadamente do porte do Terraço Shopping, bem em frente à área de nossa projeção 

(tomará todas as projeções da CRNW 710). A área foi arrematada na última licitação pela 

Odebrecht, por R$ 85 milhões (Anexo 11, item 19). Discutimos então as vantagens de 

valorização que essa excelente notícia traz para o nosso empreendimento, inclusive para 

os lojistas. Isso ocorre porque a existência de um importante centro de compras tende a 

gerar um fluxo qualificado de consumidores, e a tendência é que os aluguéis subam para 

acompanhar aqueles praticados pelo shopping, mas sem as altas taxas condominiais e de 

aluguel que precisam ser pagas pelos lojistas do shopping. 

7. Por fim, exibimos a prestação de contas simplificada que publicamos em nosso último 

boletim informativo e disponibilizamos a todos os cooperados um caderno com as contas 

da cooperativa, para consulta. Finalizando, reforçamos que estamos sempre à disposição 

de todos os cooperados que desejem ter conhecimento de qualquer aspecto referente à 

nossa gestão financeira, inclusive mediante atendimento individualizado, sempre 



 
mediante agendamento prévio, em nossa sede, localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. 

Santa Cruz, Sala 239. 

ÚLTIMAS UNIDADES 

8. Voltamos a reiterar que estão sendo colocadas à disposição dos cooperados as últimas 5 

unidades do empreendimento (ressalvadas 3 unidades que serão comercializadas 

oportunamente), nas mesmas condições originais: com garagem e sem ágio. Atendendo a 

diversos pedidos, manteremos o prazo para adesão com prioridade para os cooperados 

até 30/11. Já em 03/12 será disparado e-mail para toda a base do Sindilegis, para 

aproveitar os servidores que queiram investir seu décimo terceiro salário. 

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: entre 13/12 e 18/12. 

FALE CONOSCO: 9110-5000, 9136-1112 e 9144-3552. 

Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 

Presidente 

 


