São Paulo, abril de 2020
LW/OFF/ 150
Informativo Trimestral – Empreendimento “Terraço Oscar Freire”
N°. 03 – Mês Abril /2020

Prezado Cliente,

Com relação ao empreendimento, informamos:

1. As obras seguem com o andamento conforme planejamento inicial.

2. Serviços e atividades concluídas:
• Marcações de perfis metálicos necessários para início das
fundações;
• Fundações: Cravação de perfis metálicos na periferia do terreno,
necessários para a contenção de paredes / cortinas de subsolos e
para cargas da torre;
• Instalação completa de escritórios de obra, portaria, vestiários,
refeitórios, etc.
3. Serviços e atividades em andamento:
• Serviços planialtimétricos: verificação dos níveis e medidas do
terreno;
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• Execução de prancheamento em madeira para contenção de
paredes / cortinas para subsolos;
• Fundações: Execução de tirantes provisórios necessários a
contenção das paredes / cortinas de subsolos;
• Execução de escavação do terreno (Terraplanagem).

4. Suprimentos:
• Contratada empresa de assessoria de fundações;
• Contratado serviços de fundações (perfis metálicos, tirantes e
estacas tipo hélice);
• Contratado concreto e aço para as fundações;
• Contratado controle tecnológico de concreto e aço.
• Contratado serviços topográficos;
• Contratado serviços de terraplenagem/escavação de terra;
• Coentrada empresa de supressão e transplante de árvores;
• Contratado seguros de obra (Seguro de risco de engenharia e
Performance bond.
• Concorrência de serviços de concreto e aço para a estrutura de
concreto
• Concorrência de escoramentos metálicos para a estrutura
• Concorrência de formas para a estrutura
• Concorrência de guincho tipo “cremalheira” para transporte
vertical de pessoas e carga
• Concorrência de minigrua para transporte de cargas
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• Concorrência de elevadores definitivos para o edifício

5. Anexo, cronograma físico de execução de obras.

6. Constituída em dezembro/2019 a comissão de representantes dos
compradores em atendimento a Lei do Regime de Patrimônio de
Afetação.

7. Anexo, registro fotográfico.

8. Mantemos no plantão de vendas e no escritório a completa
documentação da empresa e do empreendimento (Incorporação
imobiliária registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis),
conforme determina a Lei 4591/64.
9. Nota de esclarecimento referente epidemia “Novo Coronavírus”
• Conforme decreto do governador do Estado de São Paulo, Joao Dória
Junior, a indústria da construção civil está isenta de quarentena e,
portanto, liberada para que as obras não paralisem, respeitando todas as
medidas de higiene indicadas pelo Ministério da Saúde.
• Reiteramos que a obra “Terraço Oscar Freire “segue o ritmo normal de
andamento de obra, para que não haja comprometimento no prazo de
entrega do imóvel.
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• Nossas obras seguem rigorosamente as recomendações para evitar a
contaminação pelo Coronavírus.
• É realizada a medição de temperatura do trabalhador diariamente antes
de sua entrada, na portaria da obra.
• Temos estimulado a higienização frequente das mãos e dos
equipamentos de proteção individual (EPIs); disponibilizamos água,
sabão e álcool em abundância nos canteiros.
• A empresa adquiriu álcool em gel em quantidade suficiente.
• Os engenheiros em obra orientam rigorosamente o trabalhador
quanto as medidas de prevenção ao Coronavírus.
• Foram tomadas medidas para evitar aglomerações em trajetos, vestiários
e horário das refeições.
• Somente trabalhadores não enquadrados no grupo de risco
(como, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, portadores
de doenças crônicas, etc.) atuam em nossas obras neste
momento.
• Canteiros de obras constituem locais ventilados nos quais é
permitido o desenvolvimento de atividades, uma vez observados
protocolos de saúde vigentes.
• Orientamos o trabalhador quanto aos principais sintomas do
Coronavirus (febre alta, tosse seca, dor de garganta, dificuldade
para respirar, entre outras), bem como solicitamos que estas
importantes informações sejam transmitidas aos demais
familiares e conhecidos.
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• No relatório fotográfico, apresentamos fotos / cartazes
orientativos, apresentando algumas das medidas de prevenção
realizadas na obra.
• Estas e outras medidas complementares preservam a saúde dos
nossos colaboradores e familiares, a saúde pública e atividade da
construção civil.

10.

Próximo informativo: julho de 2020.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais
esclarecimentos,

Atenciosamente,

“Terraço Oscar Freire”
Departamento de Planejamento e Gestão.
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Anexo I – Registro fotográfico

Foto 01 – Stand de vendas e novo acesso a obra

Foto 02 – Visão periférica da obra durante cravação de perfis
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Foto 03 – Cravação de perfis metálicos, prancheamento de madeira das cortinas e passarela de acesso

Foto 04 – Pavimentação do acesso às instalações de canteiro de obra

Foto 05 – Visão periférica da obra durante execução de perfis e escavação do terreno

Foto 06 – Cravação de perfis metálicos

Foto 07 – Cravação de perfis metálicos

Foto 08 – Trabalhador durante serviços de cravação de perfís metálicos

Foto 09 – Execução de tirantes provisórios

Foto 10 – Escavação do terreno e cravação de perfis metálicos

Foto 11 – Acompanhamento dos serviços de fundação através de equipamentento topográfico digital

Foto 12 – Visão geral da obra

Foto 13 – Comunicado RFM - Covid-19

Foto 14 – Placa em obra - Covid-19

Foto 15 – Cartaz orientativo - Covid-19

Foto 16 – Cartaz orientativo - Covid-19

Foto 17 – Cartaz orientativo - Covid-19

Foto 18 – Cartaz orientativo - Covid-19

Foto 19 – Cartaz orientativo - Covid-19

Foto 20 – Medição de temperatura dos trabalhadores - Covid-19

Foto 21 – Medição de temperatura dos trabalhadores - Covid-19

Foto 22 – Reunião à respeito do Covid-19

Foto 23 – Orientações aos trabalhadores quanto a higienização - Covid-19

Anexo II – Cronograma físico

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

2020
Id

Nome da tarefa

1

SERVIÇOS INICIAIS / CANTEIRO DE OBRAS

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3

FUNDAÇÕES

4

ESTRUTURA

5

ALVENARIA - VEDAÇÕES

6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ COMPLEMENTARES

7

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ COMPLEMENTARES

8

IMPERMEABILIZAÇÃO

9

ESQUADRIAS DE MADEIRAS e FERRAGENS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2021
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2022
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

10 ESQUADRIAS METÁLICAS
11 REVESTIMENTOS INTERNOS
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS
13 PISOS INTERNOS
14 PISOS EXTERNOS
15 PINTURA
16 ELEVADORES
17 VIDROS
18 LOUÇAS E METAIS
19 PAISAGISMO e COMUNICAÇÃO VISUAL
20 LIMPEZA FINAL DA OBRA
21 SERVIÇOS GERAIS
Legenda:

Obs. Este cronograma poderá ser alterado dentro das
condições estipuladas no contrato de compra e venda.

Previsto
Realizado

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LUCIANO WERTHEIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Abr

