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 Coohaj tem a satisfação de 
anunciar o lançamento de seu 
mais novo empreendimento: o 

Residencial Imprensa IV, situado numa 
das melhores localizações de Águas 
Claras, a Quadra 207, na divisa com o 
Park Way, em frente à Praça Uirapuru. 
Serão seis novos blocos, com um total 
de 416 apartamentos, projeto arquite-
tônico diferenciado, excelente área de 
circulação e de lazer.

O Residencial Imprensa IV está 
sendo construído por nossa tradicional 
parceira, a MB Engenharia, que nos 
acompanha desde 2001, em consórcio 
com a João Fortes Engenharia, de lar-
ga experiência no mercado nacional da 
construção civil.

O Bloco A, com 40 unidades de 
115,44 m² de área útil já se encontra na 
nona laje e será entregue em agosto de 
2006. Na seqüência, está prevista a en-
trega de um bloco a cada quatro meses. 
Meta sem dúvida alguma ousada, mas 
possível em função do excepcional con-
junto de nossos cooperados, que, mesmo 
com sacrifícios, honram os seus compro-
missos pagando as mensalidade em dia, 
cientes de que o ritmo das obras é de-
terminado pelo volume da arrecadação, o 
somatório do pagamento de todos.

No total serão três blocos com  apar-
tamentos de três quartos (um com 115,44 
m² de área útil e dois com 97,64 m²)  e  
três blocos com apartamentos de dois 
quartos, com 82,88 m² de área útil.

Com mais este empreendimento, a 
Coohaj atinge a marca dos 17 blocos 

Mais uma vitória da Coohaj

contratados, com um total 
de 1.108 unidades habi-
tacionais. Desse conjun-
to, cinco blocos com 300 
apartamentos já foram en-
tregues. 

Considerando que o 
lançamento efetivo de 
nosso projeto em Águas Claras se deu 
em julho de 2001, podemos afirmar, 
com orgulho, que a Coohaj é uma coo-
perativa vitoriosa. Graças à disposição 
e ao trabalho de toda a equipe, à serie-
dade, à transparência e, sobretudo, ao 
compromisso de seus cooperados.

Desta forma, a nossa cooperativa se 
consolida como uma das maiores respon-
sáveis pela expansão da cidade de Águas 

Claras, contribuindo para a redução do 
déficit habitacional de Brasília.

Os nossos projetos confirmam, de 
forma eloqüente, a expressiva relevân-
cia do sistema cooperativista como ins-
trumento de viabilização da moradia a 
preço de custo, com a condução direta 
dos próprios cooperados.  

José d’Arrochela, presidente

Assinatura da contratação 
do consórcio da MB e João 
Fortes Engenharia

Maquete do Condomínio Residencial Imprensa IV

LUIZ ANTÔNIO
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Barulho – Considerando os excessos 
havidos na semana do carnaval, pedimos 
aos cooperados que evitem a utilização de 
aparelhos de som em volume prejudicial 
aos vizinhos durante o feriado da Semana 
Santa, em março. 

Plantas – Voltamos a insistir com os 
cooperados que não plantem ficus ou 
outros tipos de plantas que sugam muita 
água em suas unidades, conforme o arti-
go 37 do Regimento Interno do Condo-

mínio: “O plantio de eucaliptos, araucárias 
ou outras árvores esgotantes de água só é 
admitido mediante prévia autorização da 
Administração e nas condições estabelecidas 
pelo Conselho Consultivo”.  

Animais – Constatamos que vários 
cães continuam soltos no condomínio. 
Voltamos a pedir aos condôminos para 
não deixarem seus animais fora de sua 
fração. Caso seja encontrado algum ani-
mal solto, o condômino responsável será 

multado, de acordo com o que determina 
a Convenção do Condomínio Palmas do 
Lago Oeste.

Conselho Consultivo – Todo último 
sábado do mês, o Conselho Consultivo do 
condomínio faz a sua reunião para delibe-
rar sobre os assuntos de interesse da coleti-
vidade. O condômino que quiser participar 
será bem-vindo. As reuniões acontecem 
sempre às 10h no salão de múltiplas fun-
ções (antiga fábrica).

RESIDENCIAL IMPRENSA I

Asfalto - As obras estão em anda-
mento. Se as chuvas não atrapalharem, 
estarão concluídas até o final de mar-
ço, segundo os engenheiros da empresa 
responsável. A adequação dos desníveis 
entre a rua e o muro está  sendo feita 
no projeto de arquitetura e paisagismo. 
Lembramos mais uma vez que o projeto 
da implantação foi aprovado pela admi-
nistração de Águas Claras, que, em ne-
nhum momento, questionou os níveis 
executados. Diante das mudanças, fare-
mos todos os esforços para manter a har-
monia e a funcionalidade do projeto. 

Bloco D - Já foi iiciada a aplicação da ce-
râmica interna e a pintura, interna e externa. 
Alertamos mais uma vez que em março ven-
ce a parcela do reforço de acabamento (antiga 
parcela das chaves). São recursos financeiros 
necessários para fazer frente ao ritmo das 
obras na reta de chegada. 

Bloco A - Já foi concretada a 15ª laje, 
da cobertura. Em março será executada 

a casa de máquina, o reservatório supe-
rior de água e as platibandas. Com isso, 
a estrutura do bloco estará concluída . As 
obras de  alvenaria chegaram ao 11º andar 
e as instalações prediais seguem atrás. O 
custo da instalação individual do hidrô-
metro, aprovado na assembléia geral de 
novembro de 2004, foi repassado para os 
cooperados em seis parcelas indexadas ao 
INCC, a primeira delas com vencimento 
em março. 

Bloco E - Todas as vistorias estavam 
programadas para terminar no final de 
fevereiro. Quem quiser fazer a mudança 
a partir do dia 1º de março deve procu-
rar o condomínio para fazer o agenda-
mento, em função do fluxo do elevador 
de serviço. As garagens serão entregues 
de acordo com a disponibilidade da obra, 
respeitada a vaga correspondente a cada 
imóvel. 

Bloco G - Concluídas as fundações, 
em março será concretada a primeira 
laje. As adesões a esse bloco estão qua-
se no fim e as unidades restantes ainda 
têm bônus de 4%. Convide os amigos e 
parentes para conhecer o plano do apar-
tamento de quatro quartos mais barato 
de Águas Claras. 

RESIDENCIAL IMPRENSA II

Asfalto - A Administração de Águas 
Claras está concluindo as obras de infra-
estrutura e logo deve iniciar o asfalto das 
vias de acesso das Quadras 209 e 210.  

Bloco B - As fundações do bloco fo-
ram concluídas. As chuvas atrasaram o 
início das obras das estruturas, mas em 

março a MB vai recuperar o cronograma 
com a construção de duas lajes.

RESIDENCIAL IMPRENSA III

Bloco A - Aguardamos a aprovação 
do projeto, que ainda não foi registrado 
porque o Cindacta, órgão de controle do 
tráfego aéreo, está revendo as normas de 
segurança na região de Águas Claras em 
função da construção de uma nova pista 
no aeroporto de Brasília. O cronograma 
de execução do bloco, no entanto, está 
mantido, com a entrega programada 
para dezembro de 2006. 

RESIDENCIAL IMPRENSA IV

Bloco A - Já está concretada a nona 
laje da segunda junta e a 10ª está   pre-
vista para o dia 4 de março. Em março 
será iniciada também a recuperação da 
estrutura da primeira junta e a concreta-
gem das lajes que faltam. Aos poucos, o 
bloco está tomando uma nova aparência 
com a aceleração das obras. Nos próxi-
mos dias instalaremos a maquete numa 
sala do térreo do prédio, que será aberta 
à visitação dos cooperados e ao trabalho 
dos adesionistas. 

Por dentro do Lago Oeste

As obras em Águas Claras

Direção da Coohaj vistoria as obras

Concretagem das fundações
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Expediente

“Trabalhar em Águas Claras tem 
sido uma experiência fantástica, 
pela diversidade de tarefas que 

temos de executar ao mesmo tempo. Toca-
mos obras de fundações e de estruturas, obras 
brutas e que estão sendo acabadas. Enfrenta-
mos os problemas da falta de infraestrutura 
de uma cidade que ainda está em construção. 
Além disso, acompanhamos diariamente os 
problemas dos cooperados que já ocuparam 
os apartamentos prontos dentro dos canteiros 
de obras ainda em execução”, diz Guilherme. 
“Depois de trabalhar nessas condições, a gen-
te tem condições de tocar qualquer tipo de 
obra”, comemora.

Para os cooperados do Bloco B da 

Cooperativas 
habitacionais devem 
ter oportunidade no 
Noroeste

Nas últimas semanas, a impren-
sa noticiou o lançamento do novo 
bairro Noroeste, acenando com o 
início das obras de infraestrutu-
ra. O fato foi comemorado pelos 
grandes empresários da construção 
civil como uma oportunidade para 
as classes de alta renda, interessa-
das em construções de luxo.

O ponto de vista preliminar da 
Coohaj sobre o assunto pode ser 
resumido em duas afirmações:

1) As obras de infraestrutura 
do Noroeste serão pagos com re-
cursos de todo o povo do Distrito 
Federal e, portanto, é intolerável 
aceitar uma reserva de mercado 
para a classe média alta;

2) Os terrenos do novo bairro 
não devem ser vendidos apenas 
para as grandes construtoras. É 
preciso que o GDF dê oportuni-
dade também para as cooperativas 
habitacionais, cujos esforços pio-
neiros foram responsáveis pelo su-
cesso da cidade de Águas Claras. 

Os representantes dos condomínios 
Lago Azul e Vivendas Bela Vista, 

localizados na região do Grande Colora-
do, perto de Sobradinho, assinaram con-
vênio no dia 24 de fevereiro com a Secre-
taria de Patrimônio da União (SPU) para 
a regularização de suas terras. 

O ato foi a primeira iniciativa to-
mada pela SPU para resolver a situação 
dos condomínios criados em terras da 
União. Já está marcada, para meados de 
março, a assinatura de mais dois convê-
nios, com os moradores do Vicente Pi-
res e de algumas áreas do Lago Oeste 
situadas até a rua 11. A regularização do 
Condomínio Palmas do Lago Oeste, da 
Coohaj, que fica entre as ruas 19 e 20, 
não foi ainda contemplada.  

A direção da Coohaj tem se desdo-
brado para obter a regularização do nosso 

condomínio. No dia 21 de fevereiro, os 
diretores José d’Arrochela, Paulo Veiga e 
Antônio Carlos Queiroz, o presidente do 
Conselho Consultivo, Romário Schettino, 
e o ex-síndico do Lago Oeste, Fernando 
Tolentino, reuniram-se com a deputada 
Arlete Sampaio. A deputada não só se 
dispôs a apoiar a nossa causa, como agen-
dou um encontro da Coohaj e do Condo-
mínio com o superintendente do Ibama 
no Distrito Federal, Francisco Palhares, e 
com um representante da SPU. 

Na mesa das negociações, entre ou-
tros assuntos, estará a discussão da ca-
racterização daquela área como zona 
rural, a tramitação do projeto de lei que 
amplia a poligonal do Parque Nacional 
de Brasília, englobando o nosso con-
domínio, e a forma de transferência da 
propriedade dos lotes. 

Diretoria da cooperativa acelera negociações para regularizar Lago Oeste

“Depois de trabalhar nas obras 
da Coohaj, um engenheiro tem 

condições de tocar qualquer obra”
O engenheiro residente 
da MB nos Residenciais 
Imprensa I e II, Guilherme da 
Costa, está empolgado com o 
trabalho em Águas Claras. 

A direção da Coohaj está otimista com 
a possibilidade de conquistar a regulariza-
ção a médio prazo, mas alerta que a mobi-
lização dos condôminos será fundamental 
para garantir a celeridade do processo. 

Quadra 210, Guilherme tem boas notícias. 
“Com a estiagem, retomamos as obras com 
força total”, afirma. “Em março vamos fazer 
a laje-térreo, uma estrutura muito pesada, 
que cobrirá o subsolo. E vamos concretar 
a primeira laje-tipo. A partir de abril, va-
mos fazer quatro lajes-tipo por mês”.  Isso 
significa que logo será recuperado o atraso 
provocado pelas chuvas. 
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Na edição passada, noticiamos a 
assinatura de convênio com a 
Clínica de Olhos Matta Ma-

chado. Um mês depois, temos a satis-
fação de anunciar que assinamos mais 
11 convênios, sem qualquer custo para a 
cooperativa, a não ser o compromisso de 
dar publicidade às firmas conveniadas.

 Os convênios, que beneficiarão 
os nossos cooperados, funcionários e 
dependentes com serviços e produtos 
de qualidade a preços convidativos, 
cobrem áreas de consumo, saúde, edu-
cação e lazer. A iniciativa é mais uma 
inovação da Coohaj, que assim está 

enriquecendo o espírito cooperativista 
no Distrito Federal. 

A partir de agora os associados e 
servidores da Coohaj têm descontos de 
10% nos cursos de inglês do Brasas En-
glish Course  (111 Norte) e de 18º nos 
cursos de inglês e espanhol do Number 
One Idiomas (102 Norte). 

Para manter o corpo em forma, te-
remos 50% de desconto na matrícula 
e 20% nas mensalidades do pacote da 
Academia Dom Bosco (702 Sul), que 
inclui musculação, ergometria e várias 
técnicas de ginástica. 

Contaremos com desconto de 30% 
nas consultas de fonoaudiologia, psico-
logia, fisioterapia e terapia ocupacional 
no Centro de Reabilitação e Integração 
Social (Guará I).

Ainda no campo da saúde, firma-
mos convênio com a Clínica Odon-

tológica que há anos atende aos jor-
nalistas no consultório montado no 
próprio Sindicato (no mesmo prédio 
da Coohaj). A Clínica oferece 20% de 
desconto sobre a tabela da Associação 
Brasileira de Odontologia nos serviços 
de restaurações estéticas, periodontia, 
cirurgia oral menor, urgências, orto-
dontia, prótese, endodontia, clarea-
mento, retirada de siso etc.

Também como os jornalistas, 
os cooperados da Coohaj te-
rão descontos de 20% 
no Restaurante 
C h ã o 

Nativo, especializado em comida 
goiana e mineira (Quadra 3 do Setor 
de Indústrias Gráficas).

Outro convênio bastante útil, 
principalmente para quem usa ternos 
e precisa se manter na linha, foi assi-
nado com a Lavanderia 5 à Séc (lojas 
da CLS 402 e Pátio Brasil Shopping), 
prevendo desconto de 15% para lava-
gem de roupa em geral.

Por fim, na área de lazer e turismo, 
a Coohaj abriu parceria com três fazen-
das-hotéis: 

 Fazenda Hotel Raizama (Es-
trada Alexânia/Silvânia, Km 19, em 
Alexânia, Goiás) - desconto de 10% na 
taxa de hospedagem com pensão com-
pleta, incluindo passeios de charrete, 
cavalo, barco a remo, pesca esportiva e 
passeios nos rios Sapezal e Corumbá;

 Cachoeira do Girassol (Km 
21 da estrada que liga Águas Lindas 

a Pirenópolis, há 45 minutos de Bra-
sília) - desconto de 10% na entrada do 
complexo turístico, hospedagem com 

alimentação e econegócios, e benefício 
para utilização da Cachoeira do Giras-
sol e Lagoatur.
 Fazenda Hotel Mestre 

d’Armas (Km 30 da Rodovia GO-435, 
em direção a Padre Bernardo, Goiás) - 
desconto de 20% na hospedagem, que 
inclui alimentação, passeio ecológico, 
banho de rio e pescaria, pomar, espor-
tes rurais, passeios a cavalo e charrete 
e playground. 

Nos próximos dias, anunciaremos 
novas parcerias que estão em fase de ne-
gociação para oferecer aos nossos coope-
rados acesso a cursos, clubes, consultas 
médicas e odontológicas, sempre com 
preços diferenciados. 

Mantenha-se atualizado sobre os 
convênios acessando a página eletrô-
nica da Coohaj (www.coohaj.org.br).

Com esta nota, terminamos a des-
crição dos seis princípios de Ro-
chdale, iniciada no Boletim de 

dezembro. Esses princípios foram ado-
tados pela primeira cooperativa do con-
sumo, organizada na Inglaterra em 1844, 
que, depois de terem sido revisados em 
1937 e 1966, regem o cooperativismo no 
mundo inteiro.

O princípio nº 5 refere-se ao desen-
volvimento da educação, ou seja, “todas 

as cooperativas devem criar fundos para 
a educação dos seus membros, dos diri-
gentes, dos empregados e do público em 
geral, de acordo com os princípios e a téc-
nica da cooperação e do cooperativismo”.

Com a criação do programa de aperfei-
çoamento de seus recursos humanos e com 
a busca de convênios na área de educação 
e cultura, a Coohaj pretende dar especial 
atenção ao cumprimento desse princípio.

A colaboração intercooperativa cons-

titui o princípio 6º: “Todas as organiza-
ções cooperativas, tendo em vista melhor 
servir os interesses dos seus associados e 
da comunidade, devem colaborar efeti-
vamente com outras cooperativas locais, 
nacionais e internacionais”.

Sempre que possível, a Coohaj tem 
também cumprido o princípio 6º, por 
exemplo, unindo esforços com outras co-
operativas habitacionais na promoção dos 
projetos de Águas Claras.   

ABC do cooperativismo

Em um mês, Coohaj firma mais 11 
convênios para beneficiar os cooperados


