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Definido o reajuste anual das unidades 
Já completamos 12 meses de prestações.  Neste momento, conforme am-

plamente noticiado desde a fase de captação das adesões, as prestações 

sofrerão um reajuste anual, de modo a fazer face à correção monetária do 

período. O percentual utilizado é o IGP-M, mesmo índice utilizado pela Ter-

racap, e definido pela Fundação Getúlio Vargas. Os novos valores podem ser consultados no qua-

dro ao lado. Importante observar que, em favor dos cooperados, optamos por deixar os valores 

congelados ao longo do ano, para proceder ao reajuste em um único momento anual. Evidente-

mente, esse procedimento acarreta perdas financeiras quanto ao montante a ser aplicado na edi-

ficação, mas contamos compensar essas perdas com duas estratégias que temos adotado: a) adi-

antamentos realizados à Terracap, de modo a reduzir a incidência de juros e correção monetária 

sobre o saldo devedor das projeções; e b) eficiente gestão das aplicações financeiras. Mesmo as-

sim, é possível que, em algum momento, ajustes mais expressivos precisem ser realizados, até 

porque o INCC do período atingiu 7,74%. Isso significa que o custo da construção civil experimen-

tou uma elevação bem acima da inflação no período. A rigor, o ideal é que fizéssemos uma ponde-

ração entre os dois índices (IGPM e INCC) –, na medida do impacto para todo o empreendimento, 

pois, embora ainda não estejamos no momento de construir, é claro que o custo da obra eleva-se 

desde o momento da captação. Contudo, como desde o início anunciamos que a correção seria 

pelo IGPM até o momento da construção, e pelo INCC após esse momento, optamos por prosse-

guir dessa forma. Os boletos com os novos valores já foram emitidos para os cooperados.  

 ���� Novos empreendimentos. Diversos servidores de nossa base de atuação (Câmara, Senado e 

TCU) e mesmo servidores oriundos de outros órgãos têm nos questionado sobre novos empreen-

dimentos. São muitos os interessados em aderir a apartamentos com 2 quartos. De nossa parte, 

podemos por ora dizer que, assim que a segunda fase do Noroeste for lançada, teremos uma solu-

ção imbatível quanto à equação custo x benefício (baixo custo aliado a alta qualidade). Por ora, 

seguimos concentrados em dar encaminhamento ao projeto da CRNW 707. Conforme já divulga-

mos, decidimos interromper a captação que estava ocorrendo para esse projeto, e demos a opção 

de devolver os cheques recolhidos como caução até então. Até o momento, nenhum interessado 

pegou de volta seus cheques, o que nos alegra e avulta a nossa responsabilidade, em virtude do 

alto grau de confiança depositado em nosso trabalho. A interrupção da captação ocorreu em fun-

ção da necessidade de redesenhar o projeto, visto que houve baixa captação para salas, inversa-

mente ao que ocorreu quanto às lojas. O projeto original previa uma forte preponderância de sa-

las em detrimento das lojas, e o desafio proposto para o escritório Estrela Arquitetura foi no sen-

tido de, agora, inverter essa lógica. Seguimos trabalhando nessa possibilidade, e a demora refere-

se à tentativa de adequação à realidade do mercado. Manteremos a todos informados. 

3,85% 
Novos valores: 
Kit: R$ 2.841,95 
Loja: R$ 12.788,78

 



���� Gestão financeira. Confira o demonstrativo referente ao mês encerrado (Anexo 1), em que é 

possível verificar adiantamento de R$ 250 mil à Terracap (Anexo 2). Até o momento, somamos R$ 

750 mil em adiantamentos, resultando em menor incidência de juros e correção monetária. Confi-

ra a chamada “Situação Financeira da Alienação” para as duas projeções, emitida pela Terracap 

(Anexos 3 e 4), e observe que a amortização de juros já atinge R$ 858.309,01 (correspondente à 

soma de R$ 396.259,94 e R$ 462.049,07), ou seja, com essa estratégia já economizados R$ 

108.309,01 em pagamento de juros, o que demonstra que ela é claramente vantajosa. Novos adi-

antamentos poderão ser realizados, oportunamente, observada margem de segurança.   

Detalhes do projeto arquitetônico 

���� Após cumprir exigên-

cias determinadas pela 

Administração de Brasí-

lia, nosso projeto foi 

enviado para reaprecia-

ção. Já noticiamos que 

houve perda de área 

(222 m2), em função de 

falha na interpretação 

do avanço possível (1 

m2, ao invés de 2 m2), o 

que obrigou o arquiteto 

a enviar novas pranchas 

para análise. Em função 

de problemas referen-

tes à demora na análise 

dos projetos que as 

construtoras vêm en-

frentando, estamos a-

companhando atenta-

mente a tramitação de 

nosso processo, e atu-

ando para obter a maior 

agilidade possível nessa 

análise. A aprovação do 

projeto de arquitetura 

legal é importante para 

que possamos proceder 

à individualização das 

unidades. Acompanhe 

ao lado algumas especi-

ficações de nosso proje-

to, disponibilizadas pelo 

escritório de arquitetu-

ra. Em nosso site, você 

encontra as plantas 

completas e atualizadas. 

Confira! 

www.coophaf.org.br 


