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Um bairro que começa a tomar forma 
Quem anda pelo Setor Noroeste percebe que o bairro começa a tomar forma. Embora a infraes-

trutura do bairro ainda deixe muito a desejar, vários prédios já foram entregues, todos com ótimo 

padrão de acabamento, o que dá um aspecto moderno e agradável ao setor. De um total de 40 mil 

moradores previstos, o bairro já conta com quase 10 mil habitantes. O parque Burle Marx, embora 

com o cronograma de obras ainda muito atrasado, ao menos já conta com um Conselho Gestor, 

que prevê a participação de diversos órgãos governamentais e de representantes da comunidade. 

Já há inclusive um Conselho Comunitário do Noroeste (CCN), bem como uma associação de mora-

dores, a AMONOR, bem atuante na resolução dos problemas do bairro. Estamos agendando uma 

série de reuniões com representantes dessas entidades, e daremos notícia aqui no Informativo à 

medida que tais reuniões forem ocorrendo.  A ideia é unir forças no sentido de mapear a possibili-

dade de uma ação conjunta. Nossas principais preocupações referem-se ao 

que pode ser considerado como um mínimo: não ficarmos reféns do arbítrio 

de agentes públicos para a expedição de “habite-se”, na medida em que es-

taremos seguindo rigorosamente todas as especificações, e solicitar obras 

mínimas de infraestrutura, já que pagamos preços bem elevados pelos terre-

nos. Sabemos que algumas entidades estudam ações judiciais quanto à mo-

rosidade da Terracap em resolver problemas do bairro, de modo que esta-

remos estudando a viabilidade de impetração conjunta.  

A foto acima foi tirada quando nosso terreno estava em processo de escavação. Por ela, é possível 

perceber que haverá  duas vias principais de circulação: a que margeia o parque e a W9 – esta si-

tua-se em frente ao nosso empreendimento. Com a consolidação do bairro, e tendo em vista a 

proximidade com a EPIA, podemos crer que estaremos em um local de grande movimentação, 

pois a tendência é que os automóveis que provenham da parte Sul por meio da EPIA ou da parte 

Norte de Brasília transitem pelo setor pela via que margeia o parque ou pela W9, em função da 

facilidade de acesso e da amplitude dessas vias. Isso se refletirá em valorização dos imóveis.   



Decisão sobre venda ou leilão de unidades inadimplentes é adiada. Conforme divulgado no 

último Informativo, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária em 21/8, para deliberar quanto 

aos critérios que seriam utilizados para o repasse das unidades inadimplentes. Na ocasião, foram 

prestados esclarecimentos sobre o andamento da obra, e foi possível acompanhar um detalhado 

relatório do fiscal que contratamos, Gilberto Porto. Contudo, no que se refere aos critérios para o 

repasse das unidades inadimplentes, os cooperados presentes sentiram falta de informações mais 

detalhadas, de modo a poder decidir com maior segurança sobre o assunto. Em atendimento a 

essa demanda, a Diretoria decidiu adiar a decisão e detalhar, da forma mais minudente possível, a 

situação exata da Cooperativa. A Diretoria da Cooperativa está ultimando as negociações com 

alguns cooperados inadimplentes, bem como revendo alguns cálculos mais complexos. Os cálculos 

detalhados e respectivas repercussões serão discriminados no próximo Informativo, ocasião em 

que convocaremos nova Assembleia Geral para discutir e deliberar a respeito.  

Situação da obra. As obras seguem avançando rapidamente, e já foi concluída a concretagem do 

piso do primeiro andar. Assim, toda a estrutura das lojas (incluindo mezaninos) e dos subsolos 

encontra-se concluída. Em outra frente de trabalho, as obras de alvenaria avançam a partir do 

terceiro subsolo (pavimento já concluído) e as primeiras instalações são efetivas (15% concluído).  

   INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC para a prestação de 
Setembro: 0,3% 

Fundo de obra (em 31/8):  
R$ 6.935.853,82 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 36,75% 

Nome do prédio. Que nome devemos dar a nosso prédio? Um nome bem escolhido cria uma iden-

tidade positiva e valoriza o empreendimento como um todo. A título de exemplo, o prédio em 

tudo muito similar ao nosso (da lavra do mesmo arquiteto), e que pode ser visto na foto acima, ao 

fundo (ele difere apenas por ocupar três lotes), foi batizado de “Soul” (alma, em inglês). Sem dúvi-

da, um nome interessante, que confere prestígio. A Diretoria começará desde já a coletar suges-

tões, que poderão ser enviadas ao nosso Atendimento. Paralelamente, consultaremos especialis-

tas em marketing (gratuitamente) para nos ajudar nessa escolha. Em momento oportuno, subme-

teremos as sugestões coletadas à Assembleia.  


