São Paulo, outubro de 2020
LW/OFF/ 012

Informativo Trimestral – Empreendimento “Terraço Oscar Freire”
N°. 05 – Mês Outubro/2020
Prezado Cliente,

Com relação ao empreendimento, informamos:

1. As obras seguem com o andamento conforme planejamento.

2. Serviços e atividades concluídas:
• Fundações: Concretagem da totalidade dos blocos;
• Estrutura: Concretagem da laje do 2° subsolo (projeção torre residencial);
• Estrutura: Concretagem da laje do 1° subsolo (projeção torre residencial);
• Estrutura: Concretagem da laje do térreo (projeção torre residencial);
• Desmobilização da escavadeira mecânica;

3. Serviços e atividades em andamento:
• Estrutura: Montagem das formas e armações (pilares, vigas e lajes) para
concretagem do 1° pavimento (projeção torre residencial);
• Estrutura: Montagem das formas e armações (pilares, vigas e lajes) para
concretagem do 2° subsolo (projeção torre NR);
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• Contenção: Instalação dos painéis pré-moldados para contenção de
paredes / cortinas dos subsolos;
• Execução da camada drenante da cortina dos subsolos;

4. Suprimentos:
• Contratado guincho tipo “cremalheira” para transporte vertical de
pessoas e cargas;
• Contratado elevadores definitivos para o edifício;
• Contratado execução de instalações elétricas;
• Contratado execução de instalações hidráulicas;
• Concorrência para esquadrias de alumínio;
• Concorrência para execução de impermeabilização;

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.
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9. Nota de esclarecimento referente epidemia “Coronavírus”
• As medidas informadas no 3° e no 4° Informativo Trimestral 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 engenheiros em obra orientam rigorosamente os trabalhadores /
colaboradores quanto as medidas de prevenção

10.

Próximo informativo: janeiro de 2021.

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 – Visão da obra durante concretagem dos blocos de fundação;

Foto 03 – Visão geral da obra durante concretagem dos blocos de fundação;

Foto 04 – Execução dos blocos de fundação; instalação painés pré-fabricados de concreto nas cortinas;

Foto 05 – Fundação - Concretagem dos blocos e vigas de fundação.

Foto 06 – Estrutura - Montagem das formas para concretagem do 2° subsolo.

Foto 07 – Estrutura - concretagem da laje do 2° subsolo (projeção torre residencial);

Foto 08 – Estrutura - Laje 2° subsolo concretada;

Foto 09 – Estrutura – Montagem de armação para concretagem da laje do 1° subsolo

Foto 10 – Estrutura - Armação para concretagem do 1° subsolo (projeção torre residencial)

Foto 11 – Estrutura - Concretagem da laje do 1° subsolo (projeção torre residencial)

Foto 12 – Visão geral da obra durante concretagem da laje do 1° subsolo

Foto 13 – Estrutura – Montagem dos pilares para concretagem do térreo

Foto 14 – Estrutura - Montagem da forma da laje do térreo (projeção torre residencial)

Foto 15 – Estrutra –Forma e cimbramento da escadaria

Foto 16 – Estrutura – Montagem de armação de viga no térreo

Foto 17 – Estrutura - Montagem da armação para concretagem da laje do térreo

Foto 18 – Estrutura – Subsolo com peças estruturais desformadas no trecho do poço do elevador

Foto 19 – Estrutura - Escadaria entre térreo e subsolo

Foto 20 – Estrutura – Concretagem da laje do térreo (projeção torre residencial)

Foto 21 – Estrutura – Concretagem laje térreo (projeção torre residencial)

Foto 22 – Visão aérea da obra durante concretagem

Foto 23 – Estrutura da torre residencial durante concretagem da laje do tcérreo

Foto 24 – Visão aérea da obra durante concretagem

Foto 25 – Estrutura - Montagem de forma (de pilares, vigas e laje) para concretagem do 2°
subsolo - projeção da torre NR

Foto 26 – Estrutura - Montagem de forma e armação de pilares para concretagem do 1°
pavimento – projeção torre residencial

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.

