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Brasília, 6 de agosto de 2012 
  
Olá a todos! 

HOMOLOGAÇÃO DA PRIMEIRA PROJEÇÃO 

1. Conforme já havíamos informado por meio de comunicado especial, foi homologada a licitação 
referente à primeira projeção (Licitação 4/2012). Com a homologação, abriu-se o prazo de 10 úteis 
para que a Cooperativa efetuasse o pagamento da complementação da entrada, o que de fato 
fizemos. Assim, na sexta-feira efetuamos a transferência eletrônica de R$ 1.103.725,00 para a 
conta da Terracap, conforme comprovante bancário (Anexo 1). 

2. A Terracap havia emitido boleto com erro, no qual constava opção pelo sistema SAC de 
amortização, quando na verdade tínhamos feito opção pelo sistema PRICE de amortização 
constante. Depois de algumas diligências àquela empresa, a situação foi regularizada. 

3. Conforme pode ser constatado no boleto emitido pela Terracap (Anexo 2, página 3), o prazo para 
a lavratura da escritura, após a homologação, é de 30 dias. Esse procedimento depende em grande 
parte do encaminhamento por parte daquele órgão público da minuta da escritura para o cartório 
competente. Agilizaremos o quanto pudermos esse procedimento. Após a lavratura da escritura, a 
Terracap começará a cobrar as prestações do terreno, e a primeira prestação será datada com o 
prazo de 30 dias a partir da data do registro cartorial. 

4. Enquanto isso, temos informações de que a homologação da licitação referente à segunda 
projeção (Licitação 6/2012) ocorrerá de modo mais célere do que aquele verificado na primeira, 
pois a Terracap modificou recentemente os procedimentos pertinentes. Assim, espera-se que as 
prestações mensais a serem pagas àquela empresa ocorrerão em data próxima à da primeira 
projeção. 

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO 

5. Considerando todas as informações acima, informamos que o primeiro boleto bancário será 
emitido para pagamento em 05/09, para todos os cooperados, independente do grupo a que 
pertençam, até porque os grupos foram unificados para todos os efeitos. A partir daí, os boletos 
deverão sempre ser pagos no dia 5 de cada mês, sempre nos valores de R$ 2.736,59 (kit) e de R$ 
12.314,67 (loja), respectivamente, até que ocorra a individualização das unidades (prevista para 
ocorrer em novembro).  

ABERTURA DE NOVA CONTA 

6. Informamos que estamos providenciando abertura de conta no Citibank, em função de este 
banco oferecer um melhor relacionamento com clientes pessoa jurídica. Outro motivo para a 
escolha desse banco refere-se à possibilidade de obter melhores taxas de remuneração do saldo 
disponível, em benefício de todos. Manteremos, contudo, a conta no Santander, mas apenas para 
gestão das taxas de adesão e de administração. Assim, os aportes dos cooperados serão 
movimentados em conta apartada – no Citibank, conforme dissemos.  

ADESÃO À COOPERATIVA 

7. Diferentemente do procedimento adotado para os ingressantes à segunda licitação, não 
havíamos recolhido a Taxa de Adesão dos primeiros participantes, quando da captação dos valores 
referentes à caução e à complementação da entrada. Com isso, a equipe da Cooperativa teve que 
se desdobrar para recolher os referidos cheques, e esse procedimento agora encontra-se em sua 
fase final, restando apenas algumas poucas pendências. No momento da captação dessas Taxas de  

 

 



 
 

 

 

 

 

Adesão, solicitou-se a cada cooperado que preenchesse o “Ato Cooperativo de Adesão conjugado  
com Termo de Adesão a Seccional”, já veiculado no Informativo anterior, mas que voltamos a 
publicar nesteInformativo (Anexo 3). Tendo em vista a prioridade dada para os componentes do 
primeiro grupo, em função da necessidade de recolher os cheques pertinentes, alguns 
componentes do segundo grupo ainda não foram instados a preencher referido formulário e 
apresentar a documentação necessária para que se tornem cooperados, situação que pretendemos 
resolver nesta primeira quinzena de agosto. Aproveitamos para mais uma vez repetir a lista de 
documentos necessários: cópia do RG e do CPF, comprovante de residência, último contracheque e 
certidão de casamento ou de união estável, quando for o caso. 

8.  E por falar em Taxa de Adesão, gostaríamos de relembrar, conforme amplamente divulgado, 
que ela é cobrada uma única vez e deve ser multiplicada pelo número de unidades adquiridas. Essa 
taxa  foi idealizada para viabilizar os investimentos iniciais da Cooperativa, como estudos 
preliminares, a realização do estudo de massa do escritório de arquitetura, projetos arquitetônicos 
preliminares, aluguel de salas e auditórios, remuneração de colaboradores e de entidades 
parceiras, prospecção de terrenos, assessoria imobiliária, estudos de divulgação etc. Ela foi criada 
para viabilizar o primeiro ano de funcionamento da Cooperativa, remunerando diversos parceiros 
que aceitaram trabalhar inicialmente no risco, em troca de uma remuneração compensatória caso 
o empreendimento fosse concretizado. Com o sucesso de nosso empreendimento, chegou a hora 
de remunerar esses parceiros, cumprindo os respectivos contratos. Nossos sinceros 
agradecimentos a essas pessoas, que acreditaram e investiram desde o início no projeto da 
Cooperativa, mesmo com a possibilidade de nada receberem caso nenhum empreendimento se 
concretizasse. 

PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS COM O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 

9.  Tendo detectado entre os cooperados profissionais com perfil para compor a comissão de 
obras, como engenheiros, arquitetos, etc., alguns dos quais se voluntariaram desde o início, 
convocamos esses cooperados para a primeira reunião com o escritório de arquitetura, a realizar-
se na quinta-feira próxima, dia 9, às 18h45. Será a primeira de diversas reuniões, e manteremos 
todos informados quanto à evolução dos trabalhos. Aproveitamos o ensejo para encaminhar em 
anexo os estudos arquitetônicos como se encontram atualmente, com a ressalva de que haverá 
diversos aperfeiçoamentos (Anexo 4).  

BOAS VINDAS AOS NOVOS COOPERADOS 

10. Tivemos novas adesões nos últimos dias, de modo que damos boas-vindas a cada novo 
integrante. Aproveitamos o ensejo para replicar os Informativos já publicados, para conhecimento 
dos novatos (Anexo 5). Conforme os cooperados originários já sabem, temos total preocupação em 
manter a todos muito bem informados, e, havendo qualquer dúvida, estamos inteiramente à 
disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

NOTA DE PESAR 

11.  Encerraremos com uma nota muito triste. Lamentamos profundamente a morte de Cristiane 
Yuriko Miki, brutalmente assassinada pelo ex-marido, conforme amplamente noticiado pela 
imprensa local, deixando dois filhos pequenos. Ela foi a última a aderir ao primeiro grupo, e na 
ocasião, com grande simpatia, pediu que corrêssemos para que não ficasse de fora do negócio. 
Mas a vida às vezes nos surpreende de tal maneira que só podemos atribuir certos fatos aos 
desígnios de Deus. Procuraremos a família no momento oportuno para decidirmos em conjunto 
como proceder, com toda a calma e compreensão que o caso requer. 

Descanse em paz, Cristiane. Estamos orando por você e sua família.  

Respeitosamente, 
EQUIPE DA COOPHAF 

FALE CONOSCO: 9110-5000, 9146-1112,9144-3552 


