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Contagem regressiva para a conclusão das obras 
As obras estão previstas para serem concluídas em 
30/11. Então, anote em sua agenda: em 1/12 (sába-
do), a partir das 10h30, faremos um simpático chur-
rasco de confraternização, estilo “brunch”, com to-
dos os cooperados e colaboradores do projeto “Sun-
set”. Traga a sua família e venha comemorar com a 
gente o sucesso desse empreendimento! Será um 
evento simples, mas garantimos chopp gelado para 
os adultos e refrigerante para as crianças. Quem de-
sejar, poderá excursionar pela parte interna do edifí-
cio, que estará inteiramente liberado para visitação.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (confirmado): 30/11/2018 

INCC para a prestação de 
Outubro: 0,15% 

Fundo de obra (em 1/10):  
R$ 2.178.226,68 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 89,4% 



Incorporação entra na reta final e emissão das escrituras é iminente. 
Temos noticiado que a Cooperativa procederá ao processo de incorpora-
ção da obra, de modo que, uma vez concluída essa etapa, e tendo havido 
a quitação de todas as prestações por parte do cooperado, será possível 
emitir a escritura das unidades. De nossa parte, tudo foi providenciado: 
contratamos um profissional especializado em cálculo de áreas e outro 
que entende tudo sobre os trâmites cartorários, de modo a agilizar os 
procedimentos necessários. Mas, conforme já noticiamos, esbarramos 
na necessidade de realizar novo cálculo de áreas, tendo em vista que a 
área em que ficará a central de gás, em função das novas determinações 
da Terracap, serão privativas de cada prédio, e não coletivas para toda a quadra, como previsto 
originalmente. Com isso, tornou-se necessário reaprovar o projeto arquitetônico. A boa notícia é 
que estamos na reta final dessa aprovação, e uma vez que todas as providências para o processo 
de incorporação foram deixadas previamente “engatilhadas” pela Diretoria, assim que aquela se 
confirmar, imediatamente começaremos a convocar os cooperados que quitaram suas unidades 
para a emissão das escrituras. Esse processo deve começar em fins de novembro e início de de-
zembro. Confira a abaixo nosso cronograma atualizado.   

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Meses Ações 

Outubro Última oportunidade para acerto de qualquer pendência com a Cooperativa, 
sob pena de perda da unidade.  Em 29/10, reunião com profissionais para 
agilização das compras coletivas.  

Novembro Término das obras. Conclusão do processo de incorporação. Orçamentação 
para a realização de compras coletivas. 

Dezembro Em 1/12, Churrasco de confraternização. Início do chamamento de cada 
cooperado para vistoriar sua unidade. Início do processo de emissão das 
escrituras. 

Em 2019  

Janeiro e Fevereiro Continuação do processo de chamamento dos cooperados e ajustes técnicos 
nas unidades (conclusão do ato de entrega das unidades por parte da 
construtora). Continuação do processo de emissão das escrituras.  

Março e Abril Constituição informal do condomínio e eleição do síndico e demais cargos.  

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

Junho Regularização jurídica do condomínio, com posse oficial dos eleitos. 
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.  

Reunião com arquitetos, designers de interiores e outros profissionais para compra coletiva.  
É compromisso da Cooperativa auxiliar os cooperados na obtenção de soluções que barateiem os 
custos com o projeto arquitetônico, a instalação de armários e guarda-roupas, bem como com 
outras despesas finais. Dependendo da forma como ocorram essas aquisições, alguns custos 
podem ficar até 50% inferiores do que quando contratados individualmente. No intuito de 
apresentar aos cooperados soluções que realmente contenham grande vantajosidade, a 
Cooperativa vem estabelecendo negociações com arquitetos, designers de interiores e outros 
profissionais (especialmente marceneiros). Nesse sentido, a Direção da Cooperativa convida todos 
os cooperados para reunião com profissionais da área que será realizada em 29/10, às 19h30, na 
nova sede da Cooperativa – CLSW 105 (Sudoeste), Bloco A (Espaço 105), Sala 111. Será servido 
um pequeno lanche. Como o espaço é restrito, é obrigatória a confirmação prévia de presença.  



Diretoria opta por instalar solução 
completa de automação predial e 
CFTV, para comodidade e segurança 
dos cooperados 
O procedimento em geral adotado para empreendimentos 
em geral, mesmo aqueles implantados por meio Cooperativas 
imobiliárias, é de que as soluções de automação e de circuito fechado de televisão (CFTV) sejam 
instaladas após o habite-se, às expensas do condomínio. Contudo, para maior comodidade e 
segurança dos cooperados, e tendo em vista a economia realizada durante a obra, optamos por 
ofertar desde já uma solução completa quanto a essa questão. Isso evitará gastos extras pós-obra 
com remendos e ajustes na alvenaria, além da repintura de áreas. Além disso, temos que 
considerar que, a partir de 1/12, todas as unidades estarão prontas, ao passo em que não haverá, 
ainda um condomínio instalado. A construtora Vega seguirá presente até o momento do habite-
se, mas julgamos interessante deixar desde já todos os equipamentos de segurança instalados, 
não só como apoio para a reduzida equipe da Vega que permanecerá no local, mas também para 
já poder contar com um procedimento de segurança completo a partir da expedição do habite-se.  

Importante observar que a Cooperativa pretende utilizar sobras orçamentárias também para arcar 
com a eventual necessidade de contratação de vigilância até o momento em que o condomínio 
esteja constituído e possa enfim começar a arrecadar. Entendemos que o conforto e a segurança 
dos cooperados no momento de transição do pós-obra é de nossa inteira responsabilidade. 
Conheça, a seguir, os detalhes do projeto de automação e CFTV.  

Sistema de prevenção de vazamento de gás. O monitoramento do vazamento de gás nos 
apartamentos é feito com sensores de concentração de GLP instalados nas unidades com LED e 
alarme sonoro local e contato para supervisão remota. Módulos de entradas do sistema de 
automação serão instalados nos shafts dos andares para monitorar o sinal de vazamento de gás. 
Para evitar a dependência de funcionamento do sistema à energia dos apartamentos, os sensores 
serão alimentados pela área comum. O alarme de vazamento de gás será monitorado pela guarita 
e/ou pela sala de segurança a partir de um browser de computador ligado à rede de segurança do 
empreendimento. Um controlador programável do sistema disponibiliza interface gráfica para 
supervisão dos alarmes. O projeto contempla o fornecimento de um computador de supervisão. O 
sistema tem capacidade para acessos simultâneos. 

Sistema de supervisão e controle de utilidade. Utilizando a estrutura de rede de comunicação de 
controle e o controlador do sistema de vazamento de gás, mais funcionalidades do 
empreendimento serão monitoradas e controladas pelo sistema de automação predial. A 
automação abrangerá os seguintes subsistemas: água potável, servida e pluvial; quadros de 
bombas hidrantes, de bombas sprinklers e de pressurização de escadas; iluminação da área 
comum; porta de emergência dos pilotis; máquinas (coberturas); e subsolos. O quadro de 
hidrantes terá sinais monitorados e os quadros de bombas de água servida, pluvial e reuso terão, 
além do monitoramento de estado das bombas, de defeito elétrico no quadro, supervisão das 
boias de nível mínimo, máximo e crítico, também a possibilidade de acionamento das bombas. 
Além das funcionalidades apresentadas para os sistemas de águas servidas e pluviais, o sistema de 
água potável conta com um reservatório principal superior e inferior monitorado por um sensor 
de nível analógico que informa a altura da coluna d’água armazenada. A iluminação será 
controlada por programação horária. Todos os subsistemas controlados pela automação predial 
terão uma chave seletora para operação em modo convencional, para uma operação segura em 
caso de manutenção no sistema de automação. 



Controle de acesso. Fornecimento de terminais biométricos com leitura de digital e cartão de 
proximidade para as portarias sociais dos pilotis e para o bicicletário do segundo subsolo. Os 
terminais serão interligados por rede TCP-IP ao computador de operação do sistema instalado na 
guarita e o cadastramento de usuários é gerenciado por um software. Cada terminal possuirá uma 
fonte de alimentação com suporte de bateria para manter a porta fechada em caso de falta de 
energia por, pelo menos, 3 horas. Para a saída do ambiente controlado, a liberação da porta é 
feita por um botão. Obs: o projeto prevê apenas a solução convencional de abertura do portão da 
garagem por controle remoto, mas estamos analisando a possibilidade de adoção da abertura do 
portão por rádio frequência, bastando apenas que haja a aproximação de automóvel que 
contenha chip fornecido pelo condomínio.  

CFTV. Supervisão de áreas de circulação do empreendimento. Serão monitoradas as áreas de 
circulação de veículos nos subsolos, pontos de acesso a portas e elevadores, perímetro da área 
comercial do térreo, circulação de corredores de acesso a apartamentos nos andares, acesso à 
área técnica na cobertura e sala de segurança no primeiro subsolo. O sistema totaliza 52 câmeras 
ligadas a 4 unidades de gravação (DVR) com capacidade para 16 câmeras com armazenamento de 
1Tb em cada unidade. Foram consideradas câmeras analógicas com resolução HD e iluminador 
infravermelho embutido. Os gravadores serão acomodados em um rack instalado na sala de 
segurança. O monitoramento de imagens será feito na sala de segurança a partir de 4 monitores 
instalados na parede e ligados a cada DVR ou a partir de um computador na guarita com uma tela 
de 42”. Todo o sistema será alimentado por nobreaks. 
 

COOPERATIVA ESTUDA NOVO PROJETO 

Edifício residencial com apartamentos de 2 e 3 quartos 

É visível a reação do mercado imobiliário de Brasília. Nossas unidades residenciais externas já 
estão sendo quotadas a R$ 10.000,00 o m2. Dependendo da posição (mais altas e voltadas pa-
ra o nascente), podem atingir o valor de R$ 10.500,00 o m2. Já as unidades internas estão gi-
rando em torno de R$ 9.250,00 o m2. Quanto ao valor para aluguel, a estimativa é que come-
cem com R$ 1.250,00 mensais, indiferentemente da posição, mas há quem fale em R$ 
1.750,00 mensais (caso sejam mobiliadas, por exemplo). Quanto às lojas, a estimativa para o 
aluguel é em torno de R$ 10.000,00 mensais, pois o setor está carente de unidades comerciais, 
especialmente desse porte – as lojas das entrequadras são significativamente menores.  

Sempre que fazíamos uma campanha para divulgar as kits remanescentes da Cooperativa, 
eram muitos os telefonemas e pedidos para que fizéssemos um projeto para apartamentos de 
2 ou 3 quartos. Com o início da reação do mercado, avaliamos que aproxima-se o momento 
para dar início a esse projeto. A Terracap vem licitando projeções na chamada “terceira fase” 
do Noroeste, em valores mais baixos do que os praticados historicamente, mas o mercado 
demonstrou que há ânimo para a prática de ágios. Esse é mais um demonstrativo de que o 
mercado imobiliário começa a reagir, e, em nossa avaliação, é importante que um novo proje-
to seja iniciado antes que ocorra uma alta significativa, cenário em que o preço das projeções 
acaba encarecendo o produto final.  

A ideia é dar início a um projeto com apartamentos de 3 quartos nos extremos do edifício, e 
apartamentos de 2 quartos na parte central. Outra possibilidade é um edifício somente com 
apartamentos de 2 quartos e com baixa metragem, na faixa de 75 m2. Seja como for, estamos 
ultimando os estudos para que o valor final (com tudo considerado, exceto eventuais custos 
financeiros) fique abaixo de R$ 8 mil o m2, de modo a assegurar uma vantajosidade de pelos 
menos 25% a favor do cooperado. As licitações têm ocorrido mensalmente, sempre ao ritmo 
de 5 projeções por mês, de modo que já demos início ao processo de cadastramento de inte-
ressados. Em breve, você terá informações completas, AGUARDE! 

 


