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Prestações sofrem correção monetária anual 
Completamos 24 meses de prestações.  
Ficam, assim, faltando 36 prestações para 

que cada cooperado receba seu imóvel de-

vidamente escriturado (previsão para agosto de 2017). Embora a aprovação do projeto venha en-

frentando dificuldades (veja matéria mais abaixo), estamos em dia com nosso cronograma.  

Neste momento, como é habitual, as mensalidades sofrerão o necessário reajuste anual, para fa-

zer frente à correção monetária do período. O percentual utilizado é o IGPM, calculado pela Fun-

dação Getúlio Vargas, e o mesmo índice utilizado pela Terracap. Os novos valores das unidades 

residenciais podem ser consultados na tabela ao final desta edição. As lojas, que ainda não foram 

individualizadas, em função de dificuldades no projeto (veja matéria mais abaixo), e continuam 

observando o valor médio, passarão ao valor de prestação definido no quadro acima. Os boletos 

com os novos valores já começaram a ser emitidos gradativamente para os cooperados.  

Conforme frisamos na ocasião do primeiro reajuste, voltamos a afirmar que, em favor dos coope-

rados, optamos por deixar os valores congelados ao longo do ano, para proceder ao reajuste em 

um único momento anual. Evidentemente, esse procedimento acarreta perdas financeiras quanto 

ao montante a ser aplicado na edificação, mas contamos compensar essas perdas com a boa ges-

tão de nossos recursos e possibilidades. Uma das estratégias utilizadas tem sido a realização de 

adiantamentos à Terracap, de modo a reduzir a incidência de juros e correção monetária sobre o 

saldo devedor das projeções. Até o momento, já atingimos o patamar de R$ 1,25 milhão em adian-

tamentos à Terracap. Durante os meses de setembro e outubro, esperamos realizar mais R$ 250 

mil em adiantamentos. Até o momento, já pagamos R$ 12.481.938,67 pelas duas projeções, inclu-

indo R$ 1.532.108,53 de juros, o que resulta em R$ 10.944.129,70 de amortização do principal. Se 

procedêssemos à quitação hoje, teríamos que desembolsar R$ 4.828.947,99, ou seja, já percorre-

mos quase 70% do caminho necessário para a quitação do terreno. O relatório completo referente 

à situação financeira da alienação, bem como o demonstrativo de cálculo do saldo devedor, am-

bos documentos emitidos pela Terracap, podem ser consultados em anexo. Observe que estamos 

rigorosamente “EM DIA”, conforme consta nos relatórios, quanto à situação das alienações.  

REUNIÃO GERAL INFORMATIVA  
A COOPHAF convoca todos os cooperados para reunião informativa a 
realizar-se em 18/9, quinta, às 19 horas, no Centro de Atividades Sociais 
do SINDILEGIS, localizado na 610 Sul.  Na ocasião, serão prestados 
informes gerais e a Diretoria ficará à disposição para dirimir dúvidas dos 
cooperados. Compareça! 

4,88% Novos valores das prestações:  
kit: ver tabela; lojas: R$ 13.412,87



Dificuldades na aprovação do projeto arquitetônico  

Nosso escritório de arquitetura, comandado por Eduardo Estrela, tem sofrido dificuldades para 

aprovar o projeto arquitetônico, devido a um importante detalhe técnico. Trata-se de uma ques-

tão que vem afetando todos os empreendimentos localizado nas quadras CRNW, de modo que 

nenhum projeto dessas quadras foi aprovado até o momento. Ocorre que a Administração de Bra-

sília vem dando uma interpretação contraditória à NGB. Segundo entendem os técnicos do gover-

no, o gabarito máximo de 16 metros deveria incluir a caixa d´água. Nosso arquiteto esteve na Se-

dHab em reunião com a subsecretária Dra. Rejane Jung Vianna, em 08/08, para tratar do tema. 

Também, há poucos dias, nos reunimos na DIAAP, com toda equipe técnica do setor, conforme 

sugerido pela própria Rejane Jung, a fim de abordarmos o mesmo assunto. A SedHab ficou sensibi-

lizada quanto a de fato não ser possível resolver tecnicamente que a caixa d'água figure no gabari-

to de 16 metros e acatou preliminarmente nosso pedido de definir o gabarito em 16 metros para o 

edifício e 3 metros além deste para a caixa d'água. Como trata-se de um item urbanístico, a Se-

dHab levará este tema para a área jurídica a fim de verificar como proceder. O mais provável é que 

essa questão seja resolvida com um decreto ou nota técnica. Até que isso se resolva, a análise do 

projeto ficará paralisada. Contudo, como todos os projetos da CRNW foram, como dissemos, afe-

tados, a expectativa é que a Administração agilize a solução dessa questão. Seja como for, conti-

nuamos em dia com nosso cronograma geral, já que contávamos com esse tipo de contratempo.   

���� Individualização das lojas deverá aguardar um pouco mais. Conforme já publicamos, a planta 

do térreo será modificada, pois haverá a inclusão de elevador privativo para os lojistas, sacrifican-

do assim parte da loja 3 para permitir um acesso exclusivo a esse elevador. O escritório de arquite-

tura pediu que aguardássemos um pouco mais antes que a planta do térreo seja redesenhada, 

conforme mensagem que transcrevemos: ”Neste sentido, acho interessante aguardarem pela de-

finição da questão do gabarito e uma posterior análise do projeto para seguirem com a individuali-

zação das lojas. Possíveis alterações consistentes poderão ocorrer. Ainda não procedemos com os 

ajustes no projeto (elevador exclusivo para os lojistas) para que não gere retrabalhos desnecessá-

rios. Gostaria de pedir-lhes para aguardarem mais um pouco para que estas questões possam ser 

resolvidas pela SedHab”. Assim, solicitamos aos cooperados lojistas que aguardem um pouco mais 

pelo sinal verde de nosso arquiteto.  
 

Sua dúvida 

Sempre que surge uma dúvida de cooperado que possa ser de interesse geral, procuramos com-

partilhá-la, preservando a identidade do cooperado. Segue uma dessas dúvidas:  

Dúvida: “Olhando a planta da kit, o banheiro fica logo na entrada, então, na prática,  

quando a pessoa sai do banho, ela tem que atravessar toda a kit para chegar ao quarto. 

Todos os cooperados estão concordando com a posição desse banheiro? Desde que vi o 

banheiro nesse lugar, ele tem me chamado muito a atenção. A kit não ficaria mais práti-

ca e mais harmoniosa se fosse primeiro a cozinha e depois o banheiro? Obrigada.” 

���� Resposta: Temos acatado diversas sugestões de cooperados. Quanto à opção do banheiro "a-

travessado", ou seja, dividindo a unidade em dois ambientes, o Código de Edificações do Distrito 

Federal exige, para esse tipo de unidade residencial, uma "área livre" de 21 m², com uma largura 

mínima de 2,85 m. Essa exigência impossibilita o tipo de solução que apresenta. Um ponto a se 

considerar, que deve ser compreendido como vantagem, é a amplitude da unidade. As kits com 

muitas paredes ou divisórias tendem a se tornar "abafadas" ou até "claustrofóbicas". Assim, cada 

vez mais, os arquitetos têm optado por soluções de layout que integram espaços, como é o caso, 

por exemplo, da cozinha americana. Nesse mesmo sentido, a legislação estabelece metragens mí-

nimas para espaços livres. Esse tipo de restrição ocorre não apenas em relação às kits, mas tam-

bém quanto a unidades maiores (com 2 ou mais quartos). 

? 



Nova tabela para as unidades residenciais, válida a partir de setembro 
 

Apto 
Novo valor 
prestação 

Apto 
Novo valor 
prestação 

Apto 
Novo valor 
prestação 

101 3.732,51 201 4.164,84 301 4.164,84 

103 3.490,52 203 3.723,02 303 3.904,70 

105 3.490,52 205 3.904,70 305 3.904,70 

107 3.490,52 207 3.724,02 307 3.904,70 

109 3.490,52 209 3.904,70 309 3.904,70 

111 3.490,52 211 3.725,02 311 3.904,70 

113 3.490,52 213 3.904,70 313 3.904,70 

115 3.490,52 215 3.726,02 315 3.904,70 

117 3.490,52 217 3.904,70 317 3.904,70 

119 3.732,51 219 3.727,02 319 4.164,84 

102 4.092,90 202 3.473,86 302 3.473,86 

104 3.740,68 204 3.728,02 304 3.061,70 

106 3.649,55 206 2.968,10 306 2.968,10 

108 4.183,21 208 3.729,02 308 3.445,94 

110 3.868,76 210 3.234,11 310 3.234,11 

112 3.739,86 212 3.730,02 312 3.058,42 

114 3.661,05 214 2.987,81 314 2.987,81 

116 3.647,90 216 3.731,02 316 2.973,03 

118 4.092,07 218 3.416,38 318 3.416,38 

120 3.444,29 220 3.732,02 320 3.732,51 

122 3.214,41 222 3.490,52 322 3.490,52 

124 3.214,41 224 3.733,02 324 3.490,52 

126 3.214,41 226 3.490,52 326 3.490,52 

128 3.214,41 228 3.734,02 328 3.490,52 

130 3.214,41 230 3.490,52 330 3.490,52 

132 3.214,41 232 3.735,02 332 3.490,52 

134 3.214,41 234 3.490,52 334 3.490,52 

136 3.214,41 236 3.736,02 336 3.490,52 

138 3.444,29 238 3.732,51 338 3.732,51 

121 4.092,90 221 3.737,02 321 3.763,62 

123 3.740,68 223 3.329,78 323 3.329,78 

125 3.649,55 225 3.724,02 325 3.231,26 

127 4.183,21 227 3.734,24 327 3.734,24 

129 3.868,76 229 3.725,02 329 3.511,27 

131 3.739,86 231 3.326,32 331 3.326,32 

133 3.661,05 233 3.726,02 333 3.252,00 

135 3.647,90 235 3.236,44 335 3.236,44 

137 4.089,61 237 3.727,02 337 3.754,98 

 


