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

BOAS VINDAS AOS NOVOS COOPERADOS  

1. Encerramos a campanha iniciada no início do mês, quanto às unidades remanescentes, com 
adesão a todas as unidades ofertadas. É motivo de grande satisfação para nós receber cada um 
dos novos cooperados neste que é o primeiro empreendimento da Cooperativa. Procuramos sem-
pre fazer o máximo para surpreender positivamente cada cooperado, com um atendimento de 
primeira ordem. Nosso objetivo é maximizar o retorno do investimento, de modo que cada coope-
rado tenha a percepção de estar realizando um ótimo negócio. Desejamos boas-vindas a cada um 
de vocês! Aproveitamos o ensejo para encaminhar o Estatuto atualizado da Cooperativa (Anexo 1). 
Recomendamos a leitura atenta de todos os seus dispositivos, e colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES 

2.  Conforme já noticiamos, a escritura da segunda projeção já foi enviada para registro no cartório 
competente. Voltamos a ressaltar que, 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 às 
projeções adquiridas. Pretendemos realizar essa assembleia logo após o carnaval.   

PROJETOS ARQUITETÔNICO E DECORRENTES 

3. O projeto arquitetônico chegou a um ponto que consideramos bastante satisfatório, e nova-
mente agradecemos aos cooperados que se dispuseram a se reunir por diversas vezes com o escri-
tório de arquitetura. Agora é o momento de cuidar dos projetos complementares: projeto de es-
trutura (cálculo estrutural) e projeto de instalações. Ambos já estão sendo orçados.  

4. Pretendemos executar todos os projetos de instalação que forem necessários para conferir o 
máximo de valorização ao nosso empreendimento. É comum que as construtoras executem ape-
nas os projetos básicos, instalações hidráulicas e elétricas, complementando com mais alguns ou-
tros que, com o tempo, se tornaram obrigatórios, como CFTV e internet. De nossa parte, preten-
demos executar ainda projetos de iluminação (luminosidade ideal), isolamento acústico, térmico, 
impermeabilização e de esquadrias. Entendemos que a relação custo x benefício proporcionada 
pela realização de tais projetos é bastante compensadora. Providenciaremos também os projetos 
de instalação de cunho mecânico, já que qualquer aparelho de ar condicionado somente poderá 
ser localizado no telhado do prédio (sendo a ventilação conduzida por duto. Esse mesmo grupo de 
projetos contemplará estudos para a exaustão das lojas, uma vez que todas as unidades comerci-
ais contarão com tal sistema.  

5. O escritório de arquitetura contratado (Eduardo Estrela) apresentou para a Diretoria um estudo 
sobre a fachada de nosso prédio. Em nossa avaliação, o projeto ficou muito bom, confira (Anexo 
2). Confira também, em outra imagem, o detalhamento do material que será utilizado (Anexo 3).  



SETOR NOROESTE GANHA PRÊMIO 

6. A fundação americana Oracle homenageou a Terracap com o prêmio Oracle Eco-Entreprise In-
novation 2012, pelo bairro Noroeste, como uma das melhores iniciativas sustentáveis do mundo. 
“A Terracap foi igualada ao porte de empresas internacionais. Recebemos o prêmio em uma sole-
nidade com mais de 45 mil pessoas, em São Francisco, na Califórnia. Concorremos com nomes 
como a Korean Airlines e o Departamento de Saúde dos Emirados Árabes. Isso é muito gratifican-
te”, comentou Antonio Carlos Lins, presidente da empresa (veja reportagem da revista “Voz do 
Advogado”, editada pela OAB/DF, no Anexo 4). O conceito de bairro ecológico chamou a atenção 
da Oracle, multinacional do setor de tecnologia da informação. Do Brasil, somente a Terracap e o 
Grupo Pão de Açúcar receberam o reconhecimento. Ao analisar detalhes do projeto e constatar a 
aplicação dos métodos previstos, a multinacional elegeu o Noroeste como exemplo mundial de 
ações voltadas para a redução de emissão de resíduos e preservação do meio ambiente.  

BREVE BALANÇO E VOTOS DE BOAS FESTAS 

7. Este ano foi muito especial para nós. Tivemos muito trabalho, e obtivemos conquistas impor-
tantes, sendo a principal delas a arrematação de duas projeções vizinhas. A situação legal das pro-
jeções caminhou bastante bem, embora tenhamos enfrentado atrasos quanto à homologação da 
licitação. O projeto arquitetônico evoluiu muito, e graças à colaboração decisiva de alguns coope-
rados, ficou bastante otimizado. Seguimos com 100% de adimplência dos cooperados (salvo por 
alguns ajustes referentes a algumas situações particulares), o que é muito importante para a soli-
dez do grupo.  

8. Aproveitamos o ensejo para apresentar a situação financeira consolidada de nossa seccional. 
Como sempre, optamos por um modelo fácil de ser entendido pelos não contabilistas (Anexo 5). 
Importante observar que não constam os ingressos referentes às novas adesões, pois tais ainda 
não ocorreram. Além disso, excluímos temporariamente a rubrica “Rentabilidade líquida”, pois 
detectamos uma pequena inconsistência na informação, e a mesma não afeta os cálculos gerais.      

9. Estamos preparados para os desafios do próximo ano, dentre os quais se destacam o registro 
em cartório da lista de cooperados, a aprovação do projeto de arquitetura legal e a individualiza-
ção das unidades. Esperamos também estreitar o relacionamento com os proprietários das proje-
ções vizinhas, de forma a otimizar custos. Será um ano de muito trabalho! 

10. Desejamos a todos um Natal repleto de harmonia, e que o novo ano prossiga sendo de bons 
investimentos. Reforçamos que estamos sempre à disposição de todos os cooperados, por telefo-
ne, por e-mail (coophaf@gmail.com) ou pessoalmente, neste último caso mediante agendamento 
prévio. Venha nos fazer uma visita! Nossa sede está localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa 
Cruz, Sala 239. Encerramos com um belo poema de Adélia Prado: “O sonho encheu a noite/ Extra-
vasou pro meu dia/ Encheu minha vida/ E é dele que eu vou viver/ Porque sonho não morre”.  

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: 23/01/2013.  
FALE CONOSCO: 9110-5000, 9136-1112 e 9144-3552.  

Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 
Presidente 
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