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N
este mês de agosto, a Federação 
das Indústrias do Distrito Fede-
ral (Fibra) outorgou à MB Enge-

nharia o diploma de destaque setorial de 
2005. A decisão unânime dos membros do 
Conselho de Representantes da Fibra re-
conheceu a notável contribuição da MB ao 
fortalecimento e desenvolvimento da in-
dústria da construção no Distrito Federal. 

Em julho, a empresa obteve a me-
lhor classifi cação entre as empresas da 
construção civil na região Centro-Oeste, 
segundo o Anuário Melhores e Maiores, que 
publica o ranking das 500 maiores empresas 
nacionais. O Anuário é editado pela revis-
ta Exame há 32 anos, nos últimos dez em 
parceria com a Fundação Instituto de Pes-
quisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, 
ligada à Universidade de São Paulo (USP). 

No detalhamento dos números, a 
MB Engenharia sobe ao pódio em pri-
meiro lugar no item “Investimento Imobi-
lizado” e em segundo na classifi cação por 
“Crescimento”. O feito se reveste de maior 
signifi cado quando a publicação reconhece 
que a construção civil encolheu 6,3% no 
Distrito Federal em 2004. E mais ainda 
quando constata que em 2004 a MB ocu-
pava o honroso 9º lugar por pontos obti-
dos. 

Também junho foi um mês pródigo 
em boas notícias para a nossa parceira. A re-
vista O Empreiteiro apontou a MB em pri-
meiro lugar no ranking 2004 das empresas 
da construção civil na região Centro-Oeste 
e em 38º no cenário nacional. No âmbito 
do País, a MB passa para o 2º lugar na me-
dição de “Metragem Entregue” e em 12º 
lugar em “Metragem Lançada”, registrada 
nos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA). 

O sucesso da parceira

A direção da MB: Fernando Maia, Marcelo Borba e Miguelina Borges

Já a revista Tem Construção, da Edi-
tora Univers, classifi cou a MB Engenharia 
em primeiro lugar no ranking da cons-
trução imobiliária do Distrito Federal em 
2004, com o total de 122.289 m² de cons-
trução de 744 unidades em 13 obras. 

É importante salientar que a con-
quista foi alcançada, principalmente, com 
empreendimentos cooperativos, prova ca-
bal da pujança de nosso setor. Diferente-
mente do que pensam e apregoam alguns, 
os empreendimentos cooperativos no Dis-
trito Federal, responsáveis pela construção 
e entrega de 80% dos edifícios de Águas 
Claras, continuam fortes e em crescimento. 
Só a MB Engenharia construiu 52 prédios 
na cidade, tendo mais 19 em obras, e outros 
20 projetos a serem iniciados, somando 
mais 2.500 apartamentos.

Desse total, a Coohaj contratou 17 
blocos, oito dos quais com o consórcio MB/
João Fortes Engenharia. A cooperativa en-

trega o sétimo bloco no fi nal deste mês. 
Ao todo, serão 1.100 famílias atendidas 
pelo sistema cooperativo do investimento 
seguro da capacidade de poupança indi-
vidual e da viabilização da casa própria a 
preço justo. 

Este momento de justa comemo-
ração de nossa parceira MB Engenharia, 
ao qual nos associamos, é também motivo 
de alegria para o conjunto dos cooperados 
que confi aram na Coohaj e na escolha da 
construtora, aprovada em assembléia.

A relação estabelecida desde o 
primeiro contato com o diretor Marcelo 
Borba e sua equipe, que vai muito além do 
vínculo formal entre contratante e contra-
tada, nos deixa à vontade para comemo-
rarmos juntos o êxito da MB Engenharia, 
reforçando o que cada vez mais se confi -
gura como uma parceria de sucesso. 

José d’Arrochela, presidente
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  Furtos – Recente-
mente, ladrões visitaram duas 
casas e um barracão de ferra-
mentas em nosso condomínio. 
Como os furtos aconteceram 
de madrugada e não havia nin-
guém nas casas, a PM não pôde 
comparecer aos locais. Em casos 
semelhantes, as queixas têm que 
ser registradas na Delegacia de 
Sobradinho. Pedimos aos con-
dôminos que fi quem atentos a 
qualquer suspeito e que não dei-
xem suas casas sem segurança, já 
que, nos termos do  Regimento 
Interno (artigo 21), a responsa-
bilidade pela guarda das unida-
des é de cada cooperado.

  Luz – Os condôminos 
que desejam colocar luz em suas 
unidades têm que procurar um 
eletricista para orientá-los. A 
instalação do poste padrão e a 
ligação da CEB é por conta do 
condômino. 

  Água – Infelizmente, 
grande parte dos condôminos 
do Lago Oeste ainda não se 
conscientizou da necessidade de 
economizar água. Mesmo com 
os três poços artesianos, temos 
que continuar o racionamento 
no condomínio já que o consu-
mo de água não diminuiu. 

 Conselho Consulti-
vo –   As reuniões do Conselho 
Consultivo, para deliberar sobre 
os assuntos de interesse da coleti-
vidade, ocorrem sempre no último 
sábado de cada mês. Será bem-
vindo todo condômino que quiser 
participar. As reuniões acontecem 
às 16h no salão de múltiplas fun-
ções.

  RESIDENCIAL IMPRENSA II

BLOCO B – Concluída a estrutura, a 
alvenaria atinge 95% do bloco. As ins-
talações prediais embutidas acompa-
nham as alvenarias. Em setembro, se-
rão iniciados os revestimentos internos 
e externos. Portanto, a obra começa a 
entrar na fase de acabamento. 

As obras em Águas Claras
RESIDENCIAL IMPRENSA I

BLOCO D – Vários cooperados pegaram 
as chaves de suas unidades. Alguns já se 
mudaram e outros estão fazendo reformas 
para personalizar os apartamentos. Mas 
ainda são muitos os que fi zeram a vistoria 
mas ainda não apanharam a autorização 
para a liberação das chaves. A condição 
para pegar as chaves são duas: estar com as 
mensalidades regularizadas e dar entrada 
no Cartório do 2º Ofício de Sobradinho 
à escritura do apartamento. O cooperado 
não precisa se dirigir ao cartório. Basta en-
trar em contato com Helton, pelo telefone 
3591 1650, e solicitar as providências ne-
cessárias. O pedido de averbação da carta 
de habite-se, necessária para encaminhar a 
liberação do FGTS, foi feito somente após 
o encerramento da greve do INSS. Portan-
to, o documento deverá atrasar mais alguns 
dias. Tão logo saia a certidão, avisaremos os 
cooperados.

BLOCO G – A quarta laje foi concretada 
no dia 1º de agosto.

  RESIDENCIAL IMPRENSA III

BLOCO A – Devemos atingir até o fi nal 
de agosto a concretagem de 60 estacas de 
um total de 133. A manter-se este ritmo, 
em setembro as fundações estarão conclu-
ídas.

  RESIDENCIAL IMPRENSA IV

BLOCO A – Concluída a estrutura da 
junta B, deu-se continuidade nas alvenarias 
internas, atingindo o 10º e último andar e 
iniciou-se o revestimento das fachadas. A 
meta para setembro é concluir a alvenaria, 
a estrutura e o reboco da fachada principal 
e das laterais. Assim, o bloco começa a fi -
car com outra cara. O ritmo da obra está de 
acordo com o cronograma, atingindo 85% 
em setembro de 2006. 

BLOCO E – Concretamos a primeira 
laje em agosto e até o fi nal de setembro 
concretaremos mais duas.  

Por dentro 
do Lago Oeste

Fotos: João Dal Frari
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O cooperado confi rma 
que valeu a pena o sacrifício. 
“O tamanho do apartamento 
é excelente para o que quería-
mos, o acabamento é ótimo, e, 
embora ainda haja algum incô-
modo com as obras dos blocos 
restantes, a gente vislumbra o 
condomínio todo pronto. E no 
ano que vem, teremos o aparta-
mento quitado”.

Ele acrescenta que gosta 
muito “da maneira como a MB 
trata os problemas, quando eles 
aparecem”. E como nem tudo 
pode ser 100%, Jacques faz duas 

reclamações: acha que o isola-
mento acústico do apartamento 
deixa a desejar (dá para ouvir 
muitos ruídos do andar de cima) 
e que é muito baixa a velocidade 
dos elevadorers Th yssen Krupp. 

Jacques gosta de morar 
em Águas Claras. “Às vezes te-
nho a impressão de que a im-
plantação da infraestrutura está 
demorando um pouco. Mas a 
gente que acompanha a evolu-
ção da cidade vê que logo, logo, 
estará bem. Por isso eu acho que 
fi zemos a coisa certa, mudando 
para cá”. 

O  
historiador inglês 
Edward Hallett Carr 
costumava dizer que a 

despeito das crises e das catás-
trofes, a gente comum é teimo-
sa: continua casando, mudando 
de casa, fazendo fi lhos... A his-
tória dos cooperados Jacques 
e Gilmara corrobora a tese de 
Carr. 

Analista concursado do 
Banco Central, 31 anos, Elide-
cir Rodrigues Jacques, casado 
há quase seis, vivia com a esposa 
Gilmara, servidora do Minis-
tério da Agricultura, nos fun-
dos de uma casa no Guará II. 
Há dois anos, com a iminente 
chegada da fi lha, Maria Edu-
arda, chegaram à conclusão de 
que pagar aluguel era uma fria. 
“Dinheiro perdido, sem retor-
no”, diz Jacques. O casal fez as 
contas e decidiu investir na casa 
própria. 

A primeira opção foi 
procurar a Caixa Econômica 
Federal. Mas as condições eram 
proibitivas. Jacques e Gilmara 
não tinham dinheiro sufi ciente 
para dar uma boa entrada. “Op-
tamos, então, pela alternativa 
das cooperativas”, conta Jacques. 
“Fomos até a rua dos estandes 
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Gente que faz e acontece

O 
fi nanciamento do Uni-
banco para os cooperados 
da Coohaj já está em an-

damento. É uma  forma de acelerar 
a entrega das obras que integram o 
contrato do Residencial Imprensa 
I e II, com a antecipação dos re-
cebíveis de unidades já concluídas 
ou em fase fi nal de conclusão. Pelo 
fato de a documentação do em-
preendimento, da cooperativa e da 
MB Engenharia já terem sido pre-
viamente analisadas e aprovadas, o 
processo está sendo bastante ágil. 

O fi nanciamento é uma 
oportunidade para os cooperados 
contarem com um prazo mais alon-
gado para o pagamento de parte de 
seu imóvel, com prestações mais 

baixas, muitas vezes menores que o 
valor de um aluguel. A linha ofere-
cida pelo Unibanco segue as regras 
do Sistema Financeiro da Habi-
tação, com taxa anual de juros de 
12% ao ano mais TR (índice de re-
muneração básica dos depósitos na 
Caderneta de Poupança).

Esta é ainda uma saída para 
o cooperado que tem difi culdade 
de honrar seus compromissos fi -
nanceiros e uma maneira de man-
ter as previsões do fl uxo fi nanceiro 
das obras .  

Os interessados devem pro-
curar a agência do Unibanco no 
Edifício Mariana, na 504 Norte. A 
análise para aprovação do cadastro 
está ocorrendo em cinco dias úteis.

Financiamento do Unibanco 
pode acelerar obras

Expediente

Entrevista

Maria Eduarda, Jacques e Gilmara

em Águas Claras e começa-
mos a pesquisar. Fizemos novas 
contas. Ouvimos a opinião de 
várias pessoas. E optamos pela 
Coohaj”. 

Por que a Coohaj? “Por-
que de todas foi a que se mos-
trou a mais confi ável. Já tínha-
mos notícias de algumas que 
não eram recomendadas. O 
bom nome da MB Engenharia 
também infl uenciou. Enfi m, ba-
temos o martelo pela facilidade 
de não precisar de um montante 
considerável para dar a entrada e 
por poder pagar prestações que 
cabiam em nosso orçamento”.

O casal foi um dos pri-
meiros a mudar-se para o Blo-
co C do Residencial Imprensa 
I, em setembro de 2003. Cin-
co meses depois nascia Maria 
Eduarda. Jacques conta que 
naquela época tudo era difícil. 
“Quando não havia poeira, era 
a lama. Eu pegava a esposa no 
trabalho, mas às vezes ela tinha 
que faltar, por causa da gravi-
dez. Na época da chuva, descer 
aquele barranco até a garagem 
era um sacrifício. Mas enfren-
tamos tudo com criatividade”. 
Hoje, garante Jacques, “estamos 
no céu, com o asfalto”. 
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O  
Sindicato e a Coope-
rativa Habitacional dos 
Jornalistas assinaram 

recentemente convênio com o Sesi 
para benefi ciar seus associados e 
funcionários com os diversos servi-
ços prestados por aquela entidade 
em todo o Distrito Federal. 

Para facilitar as adesões, o 
Sindicato e a Coohaj estão organi-
zando um “plantão de carteirinhas” 
para o próximo dia 27 de agosto, a 
partir das 9h, na sede do Sindicato 
(SIG Quadra 2, Lote 430).

Os serviços oferecidos pelo 
Sesi incluem alimentação, educa-
ção, saúde (atendimentos médico, 
odontológico, laboratorial e pre-
ventivos), lazer, cultura e esporte.

A adesão ao convênio é 
voluntária. O custo é de R$ 18,00 
mensais por grupo familiar e será 
cobrado nos boletos do Sindicato 
ou da Coohaj. 

Para se benefi ciar desses 
serviços, os associados deverão as-
sinar termo de adesão ao convênio 
e solicitar a carteirinha de usuário, 
que custa R$ 10,00 por grupo fa-
miliar.

COZINHA BRASIL

No mesmo dia do plantão 
das carteirinhas, o Sesi oferece-
rá um curso do Projeto Cozinha 
Brasil, baseado em cardápio de 
200 receitas de pratos preparados 
de maneira inteligente, com o ob-
jetivo de evitar o desperdício. Os 
alunos aprenderão a preparar deli-
ciosos pratos com partes nutritivas 

de verduras, legumes e folhagens 
que normalmente são descartadas 
pelos cozinheiros e cozinheiras. 

A participação no Cozinha 
Brasil, gratuita, está aberta a todos 
os sindicalizados e cooperados, 
independentemente de adesão ao 
convênio. É necessário fazer ins-
crição prévia. 

Não perca esta grande 
oportunidade. Faça a sua adesão 
ao convênio do Sesi e aprenda 
novos truques da culinária inteli-
gente. 

Maiores informações com a Vâ-
nia no telefone 3343 2251. 

QUEM SÃO OS 
DEPENDENTES?

* O cônjuge;
* O companheiro ou companheira, 
desde que comprovado por docu-
mento idôneo ;
* Os(as) fi lhos(as) menores de 18 
anos  e solteiros(as);
* Os fi lhos portadores de necessi-
dades especiais, de qualquer idade;
* O pai e a mãe com mais de 65 
(sessenta e cinco) anos e 60 (ses-
senta) anos, respectivamente, que 
vivam sob sua dependência econô-
mica;
* O(a)  fi lho(a) ou enteado(a) 
solteiro(a), até 24 (vinte e quatro) 
anos de idade, desde que comprove 
estar regularmente matriculado(a) 
em curso de nível superior;
* A criança ou adolescente que, por 
determinação judicial esteja sob a 
guarda do titular.

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

* Termo de Adesão preenchido, 
assinado e carimbado pela secre-
taria do Sindicato ou da Coope-
rativa.
* Carteira de Identidade do titu-
lar;
* CPF;
* Comprovante de residência;
* Último contra-cheque;
* Uma foto 3X4 do titular e de 
cada dependente;
* Certidão de Casamento ou de 
convivência comum;
* Certidão de Nascimento ou Car-

teira de Identidade dos fi lhos(as) 
solteiros(as) menores de 18 anos 
de idade ou documento compro-
batório de tutela, curatela ou de 
guarda fornecido pelo Juizado Es-
pecial da Infância e Juventude;
* Documento comprobatório de 
matrícula regular em curso de 
nível superior no caso de fi lho(a)   
solteiro(a) com idade até 24 anos;
* Carteira de Identidade dos pais;
* Documento emitido por Junta 
Médica Ofi cial quando tratar-se 
de fi lhos portadores de necessida-
des especiais;
* Pagamento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Sindicato e Coohaj organizam plantão para 
emitir carteirinhas do convênio com o Sesi

A  
Coohaj, em parceria com o Sescoop 

e com a Organização das Coopera-

tivas do Distrito Federal (OCDF), 

promoverá um curso de noções básicas de 

cooperativismo em dois sábados alternados, 

dias 10 e 24 de setembro de 2005, das 8h30 

às 12h30, na sede da Coohaj (SIG Quadra 

02, Lote 430).

Com carga de oito horas, o curso está 

aberto aos cooperados, dirigentes, funcioná-

rios e conselheiros fi scais de cooperativas, 

funcionários das construtoras que trabalham 

com as cooperativas habi tacionais, estudan-

tes e demais interessados.

As inscrições estão abertas até o dia 8 

de setembro na sede da Coohaj e custam R$ 

30,00 por aluno. As vagas são limitadas. 

Maiores informações através dos 

telefones 3343-1670, 3343-1707 e pelo 
e-mail coohaj@coohaj.org.br, com as as-
sistentes Brígida, Débora e Rose.

Curso de noções básicas de cooperativismo
PROGRAMA

1 – Conceitos e doutrinas cooperativistas;

2 – A organização do sistema cooperativista;

3 – Direitos e deveres dos cooperados;

4 – Ramos do cooperativismo;

5 – Legislação cooperativista (Lei 5.764/71);

6 – Elaboração de editais e atas;

7 – Estatuto social;

8 – Dualidade de objetivos: econômicos e   

sociais;

9 – Dupla natureza das cooperativas: empre-

sa /associação;

10 – Registros obrigatórios ( Junta Comercial  

e OCDF).
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