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Realizados os trabalhos de sondagem nos terrenos 
Conforme temos informado, esperamos iniciar as 
obras no primeiro semestre de 2015. Isso vai 
depender, contudo, da agilidade que conseguir-
mos obter para aprovação dos projetos e do al-
vará de construção junto ao GDF. Estamos envi-
dando todos os esforços nesse sentido, em con-
junto com o escritório de arquitetura, e felizmen-
te, estamos dentro do cronograma traçado. Nes-
te momento, decidimos realizar a sondagem dos 
terrenos (ver foto) onde será construído nosso 
edifício, para detectar como está constituído o 
subsolo. Esse trabalho foi realizado após o traba-

lho de demarcação da Terracap, em que foram colocados os piquetes identificando nosso terreno. 
A sondagem é de especial importância quando consideramos que a obra será acrescida de um 
terceiro subsolo, o qual não estava em nossos planos originais. Para esse trabalho, contratamos a 
mais renomada empresa do setor, a Reforsolo, que executará os trabalhos a preço de mercado – 
por R$ 6.263,00. Na próxima edição, esperamos já publicar o laudo da empresa.  

���� Alteração no projeto arquitetônico. Em 23/5, realizamos mais uma reunião com nosso arquite-
to, Eduardo Estrela (ver foto). Dessa vez, a reunião ocorreu por demanda de dois cooperados. O 
cooperado Lucio Meireles Martins trouxe uma ideia bastante interessante: a disponibilização de 
um ponto de água para instalação de máquina de lavar roupa na parte molhada da kit, ou seja, na 
parede do banheiro. Com isso, a geladeira seria deslocada para a parede lateral da unidade, dis-
tante da pia e do tanque, de forma a ser possível formar uma pequena cozinha, desde que com a 
utilização de um móvel que faça as vezes de mesa. Alternativamente, será possível instalar um 
frigobar no lugar da máquina de lavar. Após discus-
sões, a proposta foi considerada tecnicamente per-
feita, até porque a geladeira é um eletrodoméstico 
que pode ser deslocado segundo a conveniência de 
cada morador, ao contrário da máquina de lavar, 
que somente pode ser afixada na parede onde se 
localiza a pia. A alteração é bastante interessante 
porque valoriza sobremaneira as kits, já que são 
raras as unidades que contam com a instalação de 
uma máquina de lavar roupa. Até o fechamento 
desta edição, não tínhamos disponível o novo la-



yout, mas assim que possível publicaremos no nosso site e no próximo Informativo. Já o coopera-
do Alberto Azambuja manifestou preocupação com a questão do gerador, que é acionado quando 
há queda de energia. Esclarecemos que o gerador está localizado no primeiro subsolo, ao lado da 
sala de checagem da CEB, e fica em local cercado de todos cuidados no que se refere à manuten-
ção de sua integridade contra sinistros, como inundações e infiltrações de parede. Agradecemos 
os cooperados pela preocupação e pela participação, o que tem propiciado importantes oportuni-
dades de melhoria do nosso projeto.  

���� Novos adiantamentos à 
Terracap. A Diretoria optou 
por realizar novos adianta-
mentos à Terracap, no valor 
de R$ 250.000. No total, es-
ses adiantamentos já somam 
R$ 1.125.000. O resultado 
dessa estratégia é uma me-
nor incidência de juros e cor-
reção monetária, assim como 
a quitação antecipada dos 
terrenos. Aproveitamos para 
publicar a movimentação 
financeira da Seccional, acu-
mulada de janeiro a maio de 
2014 (quadro ao lado). Informamos também que a prestação de contas detalhada desses meses já 
se encontra à disposição de todos na sede da Cooperativa, mediante agendamento.  

���� Suspensão de novos empreendimentos. A Diretoria comunica que suspendeu temporariamen-
te a captação de cooperados para novos investimentos. O fato é que o mercado passa por uma 
fase de incertezas, e nem mesmo as grandes incorporadoras estão fazendo lançamentos. As proje-
ções lançadas pela Terracap, por outro lado, não tiveram a procura esperada. Este é um ano atípi-
co, com Copa do Mundo e eleições, de modo que essa parada é relativamente normal. Há que se 
considerar também que o GDF ficou bastante descapitalizado com os investimentos necessários 
para os jogos, e não conseguiu fomentar uma reação do mercado imobiliário, crucial para o cres-
cimento da cidade e a geração de empregos. Temos a convicção de que investir no Noroeste, o 
último bairro nobre de Brasília, continua sendo um excelente negócio, e é inevitável que em algum 
momento a procura por imóveis volte a reagir. Como o modelo de captação da Cooperativa sofreu 
uma importante alteração, no sentido de que aqueles que aderirem primeiro terão preferência na 
escolha das unidades (ordem de adesão), muitos cooperados estão preferindo manter os cheques 
emitidos caucionados. Esses cheques estão em total segurança, além de estarem cruzados e no-
minais à Cooperativa. Em breve emitiremos uma lista com a ordem de adesões, direcionada exclu-
sivamente para o grupo diretamente envolvido. Agradecemos a confiança em nosso trabalho.  
 

���� Ajuste na individualização. Republicamos a 
seguir o resultado da individualização das 
unidades residenciais, com algumas correções. 
Aproveitamos para comunicar que a unidade 
110 está disponível, tendo em vista 
inadimplência de cooperado. Havia uma 
reserva, mas que não se confirmou até o 
fechamento desta edição. O repasse para 
eventual interessado será sem ágio.  

Como você já sabe, nosso informativo é de 

periodicidade mensal. Contudo, esta edição 

excepcionalmente abrange os meses de junho 

e julho. O informativo só volta a circular em 

agosto, mas continuaremos trabalhando por 

todo esse período. Estamos sempre à 

disposição para atendê-lo. A equipe da 

Cooperativa deseja sorte à Seleção Brasileira. 



 

RESULTADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO (alterado) 

101 ANDRE VILANOVA 201 DANIELA DANTAS 301 MARIO CAPP 

102 DULCIMAR ALVES 202 SINOMAR TOTOLI 302 LEANDRO MOREIRA 

103 ANTONIO EUSTAQUIO 203 JULIANO COSTA COUTO 303 RODRIGO ARAUJO 

104 SUELY MARIA 204 ANDRE ATROCK 304 NADSON PERDENEIRAS 

105 CAIRO ANTONIO 205 DIEGO DE OLIVEIRA 305 PAULO VIEGAS 

106 JOSE BERNARDINO 206 
BRUNO P MENESES E  
DOUGLAS SANTANA 

306 FABIANA MARINS 

107 ANTONIO CARLOS 207 RENATO BIANCO 307 PAULO VIEGAS 

108 ANDRESSA BOLZAN 208 SINOMAR TOTOLI 308 ADRIANO JOSE 

109 GABRIELA VALBAO 209 ALBERTO AZAMBUJA 309 NELCI LOPES 

110 DISPONÍVEL 210 TIAGO ALMEIDA 310 MARISA ALHO 

111 CARLOS ALBERTO ROSA 211 PEDRO GUERRA 311 
EDMUNDO ROCHA E  

EGNALDO ROCHA 

112 VITAL DIDONET 212 ANDRE ATROCK 312 PRISCILA THABATA 

113 CARLOS ALBERTO ROSA 213 NELCI LOPES 313 MARIA SUCUPIRA 

114 JOÃO LAURENTINO 214 PAULO SOEIRO 314 DAVID MIRANDA 

115 MARCELO AIRES 215 NELCI LOPES 315 DIOGO HIDEKI 

116 ROGERIO LUIZ BORGES 216 FERNANDA CAMPELO 316 
LUCIO MEIRELES E  
DAVID MIRANDA 

117 SARAH LOPES 217 NELCI LOPES 317 LUCIANNA CARLA 

118 ROGERIO FONTES 218 JULIANA VELTEN 318 EDVAL FERREIRA 

119 EDSON JOSE 219 EDMUNDO ROCHA 319 CAMILA VASCONCELOS 

120 EMMANUELA OLIVEIRA 220 ALCINDA MARIA 320 FLAVIA SANTINI 

121 EGNALDO ROCHA 221 KARLA KALUME 321 DANIEL BORGES 

122 ARILDA FONSECA 222 MARINETE BIANCO 322 FLAVIA SANTINI 

123 EMANUEL ARY 223 MARILIA DO BE 323 DANIEL BORGES 

124 ARILDA FONSECA 224 ALCINDA MARIA 324 SOLANGE MARTINS 

125 VITOR NEGRI 225 JOSE ERNESTO 325 EDVALDO CUNHA 

126 EDUARDO ANDRES 226 CARLINE ALVARENGA 326 ARILDES LEITE 

127 CARLOS MARTINS 227 LUIS VIEGAS 327 ROMILDO TEIXEIRA 

128 LUIZ GUSTAVO 228 MOACIR FRANCO 328 THOMAS JIBRIN 

129 CARLOS MARTINS 229 DAIANE ROSS 329 VENANCIO JOSE 

130 JORGE LUIZ 230 ISAC ITO 330 KASSIANE ARAUJO 

131 
RENATO JORGE E  

ROMILDO OLGO 
231 VENANCIO JOSE 331 PEDRO NOBLAT 

132 TULIO SERGIO 232 CLEITON BATISTA 332 ALYSSON RODRIGUES 

133 SEBASTIAO PEREIRA 233 JOSE TADEU 333 MARISA ALHO 

134 RICARDO OLIVEIRA 234 CLEITON BATISTA 334 KARINA ALVES 

135 LUCIA HELENA 235 FERNANDA RIEDEL 335 MIGUEL ARCANJO 

136 RICARDO OLIVEIRA 236 ERENILDA LIMA 336 LUCIANO ALBERTO 

137 LUCIO MEIRELLES 237 FERNANDA RIEDEL 337 ALDEMAR GREMILISCH 

138 WALTER YASOU 238 CARLOS EDUARDO 338 TIAGO GOZZER 
 


