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Obra entra na Reta Final 
Embora em atraso, por conta da instalação dos vidros 
e demais componentes estéticos da fachada, muita 
coisa avançou nos últimos dias. A mais importante 
novidade é que, após uma longa romaria, que foi difi-
cultada pela transição no Governo, estão prestes a 
serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal  
o Alvará de Construção e o Boletim Informativo, do-
cumentos fundamentais para a incorporação do em-
preendimento e a expedição das escrituras públicas 
de propriedade dos cooperados, as quais deverão 
começar a ser expedidas após o carnaval.    

 Alvará necessário para a 
incorporação e emissão das 
escrituras: finalizando 

 Vidros da fachada: sendo instalados 

 Vistoria das partes comuns e das 
unidades autônomas: já agendada 

 Alvarás das concessionárias: em 
análise final, agilizando habite-se 

 Minuta da convenção do 
condomínio: em elaboração, com 
orçamentação de empresas 

 Término da obra: iminente 

CONFIRA NOSSAS ÚLTIMAS AÇÕES E OS PRÓXIMOS PASSOS 

4 a 15/2 | Vistoria da obra por parte de nosso engenheiro-fiscal. Os componentes da fachada 
enfim chegaram, e começarão a ser instalados. Todas as unidades internas, que não recebem 
qualquer impacto da fachada, bem como todas as áreas comuns, já estão completamente finaliza-
das, aguardando apenas serem higienizadas e disponibilizadas para a vistoria, que será realizada 
em duas etapas. Na primeira, nosso engenheiro-fiscal Gilberto Porto analisará de forma minuciosa 
o estado de cada unidade e das áreas comuns, proporá ajustes (quando for o caso) e então libera-
rá a obra para a vistoria da Diretoria (áreas comuns) e dos cooperados (unidades autônomas). Tra-
taremos da segunda vistoria, realizada pela Diretoria e pelos cooperados, logo mais adiante.  

16/2 | Última visita coletiva à obra e apresentações técnicas. Nessa data, será realizada a última 
visita coletiva ao prédio. Na ocasião, esperamos que a fachada esteja já completamente instalada, 
incluindo brises e acm. Aproveitaremos a oportunidade para apresentar aos cooperados mais al-
gumas oportunidades de contratação a custo reduzido. Haverá a exposição de mais um arquiteta 
de interiores (confira nas pág. 4-5 um resumo das apresentações já realizadas) e os fornecedores 
dos seguintes produtos apresentarão proposta: móveis planejados, ar condicionado, box e corti-
nas. Será servido um pequeno lanche. Confira a programação:  

Última Visita  
Coletiva à Obra 
16/2 (sábado) 

09h00 – Apresentação da Diretoria sobre detalhes da entrega das unidades.  
09h30 – Apresentação da arquiteta de interiores Fernanda Graneiro.  
10h00 – Apresentação da Movine (móveis planejados). 
10h30 – Apresentação de fornecedores de ar condicionado, box e cortinas. 
* As visitas à obra ocorrerão durante toda a manhã, em grupos. Quem tiver interes-
se em assistir a todas as apresentações, haverá um grupo, ao final.  



A partir de 18/2 | Vistoria das unidades autônomas por parte dos cooperados. Nessa data, co-
meça a segunda fase da vistoria, esta realizada pelo próprio cooperado. A construtora, com apoio 
da Cooperativa, entrará em contato com cada cooperado para agendamento dessas vistorias. Nes-
sa revisão, cada cooperado deverá vistoriar a sua unidade e, sendo o caso, propor ajustes ou, es-
tando tudo em perfeita ordem, assinar termo de vistoria. Para maior facilidade no acompanha-
mento dessa vistoria, enviamos em anexo as especificações técnicas pertinentes. Lembramos que, 
após a assinatura do termo de vistoria, a unidade será trancada, ficando à espera da Carta de Ha-
bite-se. Nesse intervalo, nenhum cooperado poderá adentrar a sua unidade, para que sejam evi-
tados problemas técnicos que possam interferir no processo de habite-se. Por esse motivo, reco-
mendamos que, no momento da vistoria, a unidade seja fotografada e medida, de modo a subsi-
diar eventuais projetos de decoração, sendo recomendável mesmo que tal ocasião  seja aprovei-
tada para a visita de eventuais profissionais que atuarão em projetos de decoração e finalização. 

27/2 | Vistoria das áreas comuns por parte da Diretoria. Nessa data, será realizada a vistoria das 
áreas comuns por parte da Diretoria. Em um procedimento que deverá consumir várias horas, 
serão testados todos os equipamentos, incluindo automação, câmeras de vigilância, alarmes, cen-
tral de controle etc. Também a conformidade dos acabamentos com as especificações técnicas do 
empreendimento será cuidadosamente analisada.  

Em Março | Conclusão da obra. A conclusão da obra está previs-
ta para ocorrer em meados de março. Após esse momento, além 
da convocação dos cooperados e de todos os envolvidos no pro-
jeto para um churrasco de confraternização e agradecimentos, o 
DF Legal (novo nome previsto para a Agefiz) será comunicado no 
sentido de que estará tudo pronto para a fiscalização final da 
obra e expedição da Carta de Habite-se. Além do término da 
obra, a convocação do DF Legal depende de que todas os se-
guintes alvarás tenham sido expedidos: a) Bombeiros: processo em fase final de análise; b) Caesb: 
alteramos a rede, conforme especificação técnica, de modo que o pedido de alvará está prestes a 
ser enviado àquela concessionária; c) Ceb: processo em fase final de análise; e d) Novacap: tudo 
ok, alvará já emitido e em mãos. Graças ao acompanhamento mensal realizado ao longo de todo o 
ano passado, e que contou com assessoramento técnico especializado, a obtenção da Carta de 
Habite-se deverá ser emitida em prazo bastantes auspicioso.  

Ainda em março, pretendemos realizar nossa Assembleia Ordinária anual, de prestação de con-
tas do exercício 2018. Importa observar que, após o habite-se, haverá um detalhamento dos gas-
tos realizados com a obra, momento em que será apurado um saldo de caixa (tal não será coinci-
dente com a referida Assembleia, portanto). Consulte esse tema na próxima página. 

Em Abril | Constituição do Condomínio. Paralelamente a tudo isso, estamos desenvolvendo um 
minucioso estudo sobre os estatutos que regerão o Condomínio. Ninguém ignora que uma baixa 
taxa de condomínio é crucial para a facilidade de aluguel das unidades, além do quê é importante 
para o controle dos gastos daqueles que pretendem fixar residência. Por esse motivo, a aferição 
dos custos condominiais é uma questão que tem demandado grande atenção nossa. Além disso, a 
existência de grupos muito distintos de condôminos – lojistas e proprietários de unidades residen-
ciais – implica em redobrada atenção no que tange à elaboração da Convenção de Condomínio, de 
modo que as necessidades dos grupos sejam harmonicamente contempladas. Nossa proposta é 
que existam três centros de custos, tal como ocorre no Soul (prédio vizinho semelhante ao nosso): 
Condomínio Comum, Subcondomínio Comercial e Subcondomínio Residencial. Entendemos que, 
na medida do possível, as necessidades de um grupo não devem interferir nas necessidades do 
outro grupo, devendo haver uma harmonização de interesses. Em breve, pretendemos enviar a 
minuta da Convenção de Condomínio para todo o corpo de cooperados, abrindo prazo para suges-



tões. Aqueles que tiverem interesse em integrar o primeiro Condomínio  do edifício, solicitamos 
que entrem em contato com nosso Atendimento. Os cargos são os seguintes: síndico, subsíndico 
das unidades comerciais, subsíndico das unidades residenciais e mais três componentes do Conse-
lho Consultivo e Fiscal (trata-se de um único órgão, que engloba essas duas funções). A constitui-
ção do Condomínio será realizada em Assembleia específica, a ser convocada mediante edital.   

 Em Maio | Assembleia para decidir destino de 
sobra de caixa. Estamos apurando o montante 
de sobra de caixa que restará à disposição dos 
cooperados, oriunda da economia realizada 
com a obra. Esse valor depende de algumas 
variáveis ainda não conhecidas, como acertos 
finais com a Vega e ajustes residuais com coo-
perados. A construtora passará em definitivo a 
responsabilidade pelo edifício para o Condomí-

nio que vier a ser constituído no momento do habite-se, o qual ocorrerá em data ainda não co-
nhecida (estimativa: maio ou junho). Ocorre que essa permanência da construtora, que é inevitá-
vel, gera custos. Além disso, estamos ainda em processo de rescisão de contratos dos técnicos 
remanescentes, o que já vem ocorrendo gradativamente. Digno de nota é que, até o momento, 
não sofremos qualquer ação trabalhista, eis que toda a legislação foi rigorosamente observada. O 
que temos como absolutamente certo é que o valor do saldo de caixa será suficiente para a insta-
lação de células fotovoltaicas no telhado do prédio, por exemplo.  

A captação de energia fotovoltaica não se confunde com a energia solar, que apenas gera calor (já 
disponível em nosso empreendimento). Diferentemente, a energia fotovoltaica converte energia 
solar em eletricidade, e está sendo considerada a fonte de energia do futuro. Era uma solução 
muito cara, e apenas recentemente tornou-se viável economicamente. Por esse motivo, vem sen-
do adotada mais comumente, pela excelente relação custo-benefício que passou a representar. 
Ela funciona assim: há uma conexão com a rede da CEB, e à medida em que essa energia vai sendo 
gerada, o relógio da CEB “anda para trás”. A economia em termos de energia elétrica é da ordem 
de 90% (estimativa). Estamos orçando essa solução com algumas empresas, e em breve traremos 
informações mais completas.  

Importante lembrar que a solução completa de CFTV e automação, com custo total de R$ 314 mil, 
foi viabilizada por meio de sobra de caixa. Embora essa decisão tenha sido tomada  unilateralmen-
te pela Diretoria, por razões estratégicas e de segurança (visto que a Diretoria tem responsabilida-
de técnica), pretendemos submeter à Assembleia Geral a utilização do valor restante de sobra de 
caixa. Na oportunidade, a Diretoria apresentará um relatório completo de todos os gastos efetua-
dos. Pelo montante que esperamos ver apurado, acreditamos que será possível adotar duas ou 
três soluções de aproveitamento de sobra de caixa, além da possibilidade de devolução pura e 
simples do dinheiro. Uma vez que todas essas soluções dependem da expedição do habite-se (a 
solução de automação com CFTV era a única que poderia ser adotada antes dessa fase), teremos 
algum tempo hábil pela frente para detalhar todas as possibilidades para o corpo de cooperados.  

Em Junho | Entrega das chaves. Acreditamos que, com a expedição do habite-se prevista para 
maio, o qual ainda deverá ser averbado no cartório para surtir efeito, possamos realizar o tão es-
perado momento da entrega das chaves já a partir do mês de junho. Como sempre é importante 
lembrar, observamos que trata-se de uma mera estimativa.  

Declaração para Imposto de Renda. Aproveitamos para informar que as declara-
ções para IRPF já começaram a ser enviadas para os cooperados. Em caso de dú-
vida ou demora no recebimento, favor entrar em contato conosco.  



RESUMO DAS APRESENTAÇÕES DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA  
(por ordem de apresentação) 

A Cooperativa informa que não atua na intermediação do relacionamento dos cooperados com os 
escritórios de arquitetura, e nem se responsabiliza por qualquer problema referente a essas con-
tratações. Nossa intenção é unicamente a de ofertar soluções que possam ser vantajosas, dado o 
possível volume de contratações. Os escritórios foram todos sugeri-
dos pelos próprios cooperados.  
 

Empresa: LIME ARQUITETURA E INTERIORES  

Apresentação: “Somos uma empresa do ramo de Arquitetura e Interiores 
com experiência no setor. Nossa empresa está preparada para atender cli-
entes de pequeno, médio e grande porte oferecendo-lhes uma solução inte-
ligente e econômica com produtos de alta qualidade visadas no mercado da 
construção civil. Podemos contribuir de forma positiva para você ou sua 
empresa através de uma gama de serviços, visando e seguindo rígidas normas de qualidade e controle ado-
tadas dentro do nosso ambiente de trabalho. Buscamos estabelecer uma relação transparente com nossos 
clientes, oferecendo-lhes suporte por meio de um atendimento no e-mail ou por meio de Whatsapp, nos 
horários comerciais de segunda a sexta-feira. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas!” 

Proposta: “A LIME oferece todo o serviço de projeto, execução e instalação da marcenaria com supervisão 
dos profissionais. O escopo de serviço oferece 4 opções de layout para distribuição e aproveitamento dos 
espaços físicos, assim o cooperado tem mais conforto ao escolher um projeto padrão com uma gama de 
possibilidades. Todo o processo projetual e de instalação é acompanhado por um profissional qualificado e 
um representante da Cooperativa, trazendo conforto e segurança ao cooperado.” 

Detalhes: Orçamentos: a) Laqueado: Top R$ 21.752,84, Básico R$ 19.325,08; b) Amadeirado: Top R$ 
15.182,94, Básico R$ 13.389,08. Telefones: Bárbara Louise (99553-8073) e Maria Carolina Ribeiro (98223-
0153). Instagram: @lime.arquitetura.  

 Solicite portfolio (com vídeo) e proposta completa para lime.arq@gmail.com.  
 

Profissional: CAROLINA SALVIANO 

Apresentação: “Formada em 2012 em Arquitetura e Urbanis-
mo, profissão que me trouxe grandes experiências e a capaci-
dade de criar, improvisar, planejar, resolver problemas, admi-
nistrar gente e dinheiro. Um projeto arquitetônico vai muito 
além de um trabalho tecnicamente bem feito. O arquiteto lida 
com os sonhos das pessoas, trata, sobretudo, do local onde as pessoas mais gostam de estar: na casa delas. 
Isso faz do arquiteto um profissional dinâmico, polivalente, até psicólogo. A estética para mim é fundamen-
tal! Mas estética sem funcionalidade não resolve o espaço humanizado. Durante minha formação acadêmi-
ca trabalhei exclusivamente com projetos arquitetônicos. Tenho especialização em Arquitetura Sustentável 
e Edificações eficientes pelo IPOG, que ao meu ver deve ser conteúdo inerente à formação de qualquer pro-
fissional da área da construção civil. Mas meu desejo era trabalhar com projetos de Arquitetura de Interior. 
Desde então sigo me aprimorando na arte de traduzir as necessidades do habitante em espaços bem ambi-
entados, confortáveis, que atendam a funcionalidade, a ergonomia e estética.”  

Proposta: “A proposta se baseia no conceito de compra coletiva, ou seja, a partir do agrupamento de 5 
unidades, fica mais fácil negociar melhores preços e descontos, com a consequente redução do custo final. 
Da mesma forma e respeitando o cronograma de entrega, a composição de grupos ou unidades também 
resultará na otimização (ou redução) do valor da visita técnica. A medida permitirá ao arquiteto a elabora-
ção de um planejamento prévio e a possibilidade de visitar um maior número de unidades.” 

Detalhes: Orçamentos: a) projeto completo com execução da marcenaria: R$ 19.320,00 (ou com desconto 
de 5% , totalizando R$18.480,00 para os cooperados que fecharem até o final do mês de fevereiro); b) pro-
jeto personalizado: R$ 2.300,00; c) projeto executivo detalhado: R$ 1.500,00. Telefone: 99637-3515.  

 Solicite portfólio e proposta completa para acssalviano@gmail.com.  

mailto:lime.arq@gmail.com
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Empresa:  
3 EIXOS ARQUITETURA E DESIGN  

Apresentação: “Arquitetas e Desig-
ners, Christina Praddo e Ana Marti-
nho, formadas pelas faculdades Uni-
euro/Unb/Ipog-Brasília DF, atuando 

no mercado há 22 anos e com escritório próprio, atuamos no segmento residencial, comercial e corporativo. 
Temos como objetivo criar ambientes funcionais, harmônicos e estéticos, sempre respeitando o estilo e gos-
to do cliente. E o nosso diferencial é sempre acompanhar cada etapa do projeto e/ou obra, com a certeza 
da plena satisfação final do nosso CLIENTE. Transformando sonhos em realidade e personalizando cada 
projeto para que seja único, aconchegante, moderno e confortável. Buscamos constantemente nos atualizar 
com viagens e participações em feiras nacionais e internacionais. Além de participarmos de mostras de de-
coração como: Morar Mais, Mostra Mainline, Vitrine de Natal Prima Linea e Vitrine São Geraldo Acabamen-
tos, apto decorado para MTD Engenharia, decorado para JC Gontijo, no Living Park. Teremos o maior prazer 
em atendê-los e fazer um projeto de acordo com sua necessidade!” 

Detalhes: Orçamentos: Valor especial de projetos para cooperados: R$ 900,00 à vista (somente o projeto). 
Para contratação com solução de marcenaria (parceria com a Celmar): a) Versão Standard R$ 14.900,00; b) 
Versão Premium: R$ 17.900,00; c) Versão Star: R$ 22.900,00. Telefones: (61) 99989-8653/98260-6792. 
Instagram: @christinapraddo13 e @ana_martinho_lighting. Site/portfólio: https://christina-praddo-
decoracao-deinteriores.negocio.site.  

 Solicite portfolio e proposta completa para escritorio3eixosarquitetura@gmail.com.  
 

E VEM AÍ... 
A COOPHAF lança o primeiro empreendimento de sua Cole-
ção Autoral. Os edifícios com essa marca sempre trarão pro-
jetos arrojados, com fachadas inovadoras. O projeto prevê 
apartamentos com 2 e 3 quartos, com valores médios de R$ 
7.950,00 o m2, além de área de lazer completa e energia 
inteligente, com infraestrutura para células fotovoltaicas e 
para recarga de cargos elétricos. Aguarde! 
 

mailto:escritorio3eixosarquitetura@gmail.com

