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Cooperativa 

realiza reunião 

informativa 
Em 18/9, quinta, às 19 horas, no 

Centro de Atividades Sociais do Sin-

dilegis, localizado na 610 Sul, foi rea-

lizada reunião informativa com di-

versos cooperados, conforme convo-

cação realizada em nossa última edi-

ção. A reunião transcorreu em um 

clima bem tranquilo, quase que em 

clima de “roda de conversa”, com os 

cooperados se sentindo bastante à 

vontade para interpelar a Diretoria 

sobre os mais diversos assuntos. Os 

diretores Dario Corsatto e Eduardo 

Dodd fizeram uma explanação sobre 

a situação do empreendimento, e 

ralataram as dificuldades encontra-

das para a aprovação do projeto jun-

to à Administração de Brasília (veja 

detalhes abaixo). Apesar das dificul-

dades, explicaram que o cronograma está sendo cumprido, pois foi idealizado tendo em vista os 

percalços do caminho. Assim, segue vigente a previsão de que a obra seja iniciada em meados do 

ano que vem, assim como a entrega dos imóveis está prevista para setembro de 2017. Uma coo-

perada questionou a Diretoria sobre a aplicação do Manual Verde em nossa edificação. Aprovei-

tamos a oportunidade para esclarecer, nesta edição, os principais itens ligados a ecologia e susten-

tabilidade que serão contemplados em nosso empreendimento (veja detalhes abaixo).  

�Dificuldade na aprovação do projeto arquitetônico. A principal dificuldade enfrentada no pro-

jeto arquitetônico, no momento, refere-se a uma divergência quanto à altura máxima permitida 

para a edificação. A NGB 51/07 estabelece a altura máxima de 16m para as edificações das qua-

dras 500 da CRNW, incluindo todos os elementos da composição arquitetônica. Os elementos de 

caixa d´água, casa de máquinas e outros equipamentos técnicos podem, contudo, conforme res-



salva da própria norma (item 8.3), ultrapassar a altura máxima, desde que mediante justificativa 

em memorial descritivo. Contudo, essa interpretação não está pacificada, pois há técnicos que 

entendem que tais elementos devem ser contabilizados dentro da altura máxima de 16m. Nosso 

arquiteto, Eduardo Estrela, elaborou, em atendimento à norma, extenso memorial descritivo, pro-

tocolizado na DIAAP e na SEDHAB, demonstrando porque a única interpretação possível é a de que 

tais elementos não podem ser contabilizados na altura máxima (veja em anexo). Tendo em vista 

esse impasse, todos os processos das quadras 500 da CRNW estão paralisados, situação que evi-

dentemente não poderá perdurar. O que se espera é que a SEDHAB publicará, em breve, decreto 

pacificando essa questão, no sentido favorável ao nosso entendimento.  

�Sustentabilidade. São os seguintes os elementos que serão contemplados em nosso empreen-

dimento, segundo informa o escritório de arquitetura: criação de bicicletário e vestiário; redução 

do consumo de água com louças e metais de vazão controlada; uso de energia solar em conjunto 

com sistema a gás para aquecimento de água; e equipamentos de ar condicionado com selo “pro-

cel”. A captação de água da chuva é prevista para empreendimentos que necessitam de irrigação 

de áreas de paisagismo, ou seja, não se aplica ao nosso edifício. O sistema de coleta de lixo a vá-

cuo, orginalmente previsto para todo o Noroeste, provavelmente não será implantado, por falta 

de sistema estatal com a tecnologia que possibilite sua coleta. Importante citar que há um Manual 

Verde, desenvolvido pela Gerência de Meio Ambiente da Terracap que orienta a construção dos 

edifícios, ou seja, foca mais na gestão da obra, do que com seu uso posterior. Segue o link do Ma-

nual Verde: http://www.terracap.df.gov.br/internet/arquivos/0044103478.pdf. 

���� Demonstrativo financeiro consolida-

do. Publicamos nesta edição a movi-

mentação financeira da Seccional, acu-

mulada de janeiro a setembro de 2014 

(quadro ao lado). Como sempre, opta-

mos por uma demonstração não contá-

bil, fácil de ser entendida por qualquer 

cooperado. Informamos também que a 

prestação de contas detalhada desses 

meses já se encontra à disposição de 

todos os cooperados na sede da Coope-

rativa, mediante agendamento. Segui-

mos com nossa estratégia de propor 

adiantamentos à Terracap, reduzindo 

assim os juros e a correção monetária 

imputados em face do parcelamento.  

Individualização das lojas. Após a defi-

nição de que haverá um elevador exclusivo para as lojas, enfim poderemos proceder à individuali-

zação das unidades comerciais. Conforme já noticiamos, a planta do térreo foi modificada (confira 

em nosso site), em função da inclusão de elevador privativo para os lojistas, sacrificando assim 

parte da loja 3 para permitir um acesso exclusivo a esse elevador, pela via W8 (voltada para as 

quadras residenciais). A Diretoria, com o apoio da ASP, empresa que está nos assessorando nesses 

estudos, está atualizando o levantamento do preço do metro quadrado para as duas variáveis que 

se apresentam: tamanho da vitrine e provável fluxo de automóveis e pessoas. Na maior brevidade 

possível, convocaremos os cooperados lojistas para apresentação de proposta de individualização 

da Diretoria, quanto à qual poderá ser apresentada contraproposta por qualquer cooperado. Na 

proposta que pretendemos apresentar, procuraremos contemplar todas as posições discutidas nas 

reuniões que tivemos há alguns meses. Estamos finalizando os trabalhos. Aguarde convocação! 



Correção na 

tabela de pres-

tações das uni-

dades residen-

ciais. Na edição 

passada, em que 

anunciamos o 

reajuste anual 

de 4,88% (IGPM-

FGV) nas presta-

ções, para fazer 

face à correção 

monetária do 

período, publi-

camos com erro 

os novos valores 

das prestações 

das kits. Pedi-

mos desculpas 

pelo equívoco. 

Todos os boletos 

bancários foram, 

contudo, emiti-

dos com os valo-

res corretos. 

Veja ao lado a 

tabela correta.   

 

 


