São Paulo, julho de 2020
LW/OFF/ 012

Informativo Trimestral – Empreendimento “Terraço Oscar Freire”
N°. 04 – Mês Julho/2020
Prezado Cliente,

Com relação ao empreendimento, informamos:

1. As obras seguem com o andamento conforme planejamento.

2. Serviços e atividades concluídas:
• Serviços planialtimétricos: verificação dos níveis e locação das
torres;
• 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) até o nível do
3° subsolo.
• Fundações: Execução de todas as Estacas hélices;
• Fundações: Escavação mecanizada dos blocos de fundação;
• Fundações: Armações dos blocos;
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• Execução de reservatórios definitivos de drenagem (águas de
chuva).
• Instalada minigrua para transportes de cargas verticais na obra.

3. Serviços e atividades em andamento:
• Fundações: Instalação dos painéis pré-moldados para contenção
de paredes / cortinas dos subsolos;
• Fundações: Concretagem dos blocos;

4. Suprimentos:
• Contratado serviços de concreto usinado e aço para a estrutura de
concreto armado;
• Contratado escoramentos metálicos para a estrutura;
• Contratado formas para a estrutura;
• Contratado minigrua para transportes de cargas;
• Concorrência de guincho tipo “cremalheira” para transporte
vertical de pessoas e carga;
• Concorrência para execução de instalações elétricas;
• Concorrência para execução de instalações hidráulicas;
• Concorrência de elevadores definitivos para o edifício;
• Concorrência para esquadrias de alumínio.

5. Anexo, cronograma físico de execução de obras.
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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 “Coronavírus”
• As medidas informadas no 3° Informativo Trimestral (enviado em abril
de 2020) continuam em vigor; como exemplos: Realização da medição
de

temperatura

diária

dos

trabalhadores/

colaboradores,

conscientização quanto à higiene com ampla disponibilização de álcool
em gel, medidas para evitar aglomerações em vestiários e outros
locais, horários de refeições intercalados, entre outros.
• Os profissionais em obra foram testados por laboratório especializado
contratado e os resultados foram 100 % negativos quanto a Covid-19.
• Os engenheiros em obra orientam rigorosamente os trabalhadores /
colaboradores quanto as medidas de prevenção

Rua Tabapuã, 627 - 10º -Andar. – Itaim Bibi- CEP: 04533-012 - Fone: (11) 3165.3400 - Fax: (11) 3078.8910.

• Reiteramos que canteiros de obras constituem locais ventilados nos
quais é permitido o desenvolvimento de atividades, uma vez
observados protocolos de saúde vigentes.
• Estas e outras medidas complementares preservam a saúde dos nossos
colaboradores e familiares, a saúde pública e atividade da construção
civil.

10.

Próximo informativo: outubro 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 – Entrada da obra

Foto 02 - Escavação mecânica e prancheamento em madeira do 2° nível / 2° subsolo

Foto 03 – Prancheamento em madeira do 2° nível / 2° subsolo para conteção de cortinas

Foto 04 – Execução de tirantes provisórios

Foto 05 – Execução de fundações - estaca hélice

Foto 06 – Painel com controle da perfuração da estaca hélice

Foto 07 – Execução de estaca hélice

Foto 07 – Fundações - estaca hélice

Foto 08 – Visão periférica da obra durante concretagem de estaca hélice

Foto 09 – Fundações - estaca hélice

Foto 10 – Escavação mecânica do 3° nível / 3° subsolo

Foto 11 – Visão à partir do nível do 3° subsolo da contenção provisória (prancheamento e tirantes)

Foto 12 – Visão geral da obra durante escavação mecânica e conclusão das estacas hélices

Foto 13 – Instalação de equipamento Minigrua para transporte vertical de cargas

Foto 14 – Visão geral da obra: Blocos de fundação, painés pré-fabricados de concreto nas
paredes, escavação e poços de drenagem

Foto 15 – Armação dos blocos para concretagem

Foto 16 –Armação dos blocos para concretagem

Foto 17 – Blocos concretados

Foto 18 – Blocos concretados

Foto 19 – Visão da obra à partir do nível do 3° subsolo

Foto 20 – Posto de higienização na entrada da obra – Prevenção ao Covid-19

Foto 21 – Testes do Covid-19 realizados nos trabalhadores / colaboradores de obra

Foto 22 – Testes do Covid-19 realizados nos trabalhadores / colaboradores de obra

Foto 23 – Toten com alcool gel para os trabalhadores / colaboradores da obra

Foto 24 – Toten com alcool gel para clientes e corretores no Stand de vendas

Anexo II – Cronograma físico

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

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

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

2020

2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

2022
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

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.

