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O Congresso de Praga, re-
alizado em 1948, pela 
Aliança Cooperativa In-

ternacional definiu nos seguintes 
termos o que é uma sociedade co-
operativa: 

“Será considerada como socie-
dade cooperativa, qualquer que 
seja a sua conceituação legal, toda 
a associação de pessoas que tenha 
por fim a melhoria econômica e 
social de seus membros, 
através da exploração 
de uma empresa sobre 
a base da ajuda mútua 
e que observe os princí-
pios de Rochdale”. 

Os seis princípios de 
Rochdale, que se refe-
rem à carta da primeira 
cooperativa de consu-
mo do mundo, fundada 
em 1844, na Inglaterra, 
começaram a ser divul-
gados na última edição 
deste boletim, com pros-
seguimento nesta edição. 

Chamamos a atenção 
para o conceito geral acima para 
lembrar aos nossos atuais e futuros 
cooperados que não somos uma 
empresa comum. 

Estão entre nossos objetivos a 
melhoria da situação econômi-
ca e social de nossos associados, 
na medida em que facilitamos a 

aquisição de sua casa própria, com 
grande qualidade e preços muito 
mais acessíveis do que os pratica-
dos no mercado. 

Não visamos o lucro, como é nor-
mal em qualquer empresa capitalis-
ta. Os ganhos que obtemos com a 
escala de nossos empreendimentos, 
programados para serem entregues 
na medida da entrada das receitas, 
são repassados a todos os que de-
têm uma quota-parte da Coohaj. 

Ajuda mútua é uma expressão ade-
quada para caracterizar o pacto que 
firmamos entre nós, o qual é reafir-
mado em cada uma de nossas as-
sembléias gerais, fonte principal de 
toda a nossa legitimidade.

Às vezes, um cooperado ou outro, 
insatisfeito com algum problema nas 
obras, ameaça ir reclamar no Procon. 
Explicamos a essas pessoas que a 
prometida reclamação seria, de algu-

ma forma, engraçada, 
pois a denúncia teria 
como alvo o próprio 
reclamante, em sua 
condição de “dono” 
do negócio. Explica-
mos também, nessas 
situações, que são fe-
lizmente raras, que 
não cabe a denúncia 
ao Procon pois não 
mantemos relações de 
consumo, comuns às 
incorporadas imobili-
árias, por exemplo.

Estes comentá-
rios vêm a propósito 

da necessidade de aprofundarmos 
o conhecimento dos princípios 
do cooperativismo e também de 
aprimorarmos a gestão demo-
crática da Coohaj. Isso só será 
possível com a crescente partici-
pação e mobilização de todos os 
nossos cooperados. 

Mais participação, mais democracia

Obras do Bloco A do Residencial Imprensa IV: um novo desafio
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Mato – Por causa das chuvas, es-
tamos fazendo a roçagem do mato so-
mente nas ruas onde existem casas. Nas 
demais ruas, o serviço só será feito após 
a limpeza das ruas habitadas.

Trevo – Os chacareiros vizinhos 
estão querendo arborizar o trevo que 
dá acesso à Rua 19. Se alguém tiver 

alguma sugestão para tornar aquele 
espaço mais bonito, entre em contato 
com a síndica ou deixe a sua sugestão 
na portaria.

Flamboyants – Recebemos convite 
de uma moradora de chácara vizinha 
que está querendo trocar o nome da 
Rua 19 – que passa em frente ao con-

domínio – para Rua dos Flamboyants. 
Ela quer que plantemos árvores dessa 
espécie dentro do condomínio. Como a 
área a ser arborizada pertence aos con-
dôminos, solicitamos aos interessados 
que entrem em contato com a adminis-
tração para que possamos informá-los 
de nossa decisão.

Por dentro do Lago Oeste

RESIDENCIAL IMPRENSA I
Bloco D da Quadra 201 – A 

cerâmica de uma fachada está com-
pleta, e em fevereiro serão aplicadas 
as  cerâmicas internas. Em março, 
vence a parcela das “chaves”, que é o 
reforço de acabamento.

Bloco A da Quadra 201 - A 13ª  
laje está concretada. Em março, a es-

trutura estará concluída, entrando na 
fase de revestimento e acabamento. 
O custo da instalação individual do 
hidrômetro, aprovado na assembléia 
de novembro de 2004, será repassa-
do nas prestações. Alguns coopera-
dos já quitaram esse aditivo. 

Bloco E da Quadra 201  – Até 
o final de fevereiro estarão conclu-
ídas as vistorias dos apartamentos.
As concessionárias também estão 
fazendo suas vistorias para liberação 
da carta de habite-se. A partir do 
dia 1º de março, o cooperado poderá 
mudar-se para o seu imóvel.

Bloco G da Quadra  201- Em 
fevereiro serão concluídas as funda-
ções, o túnel de acesso à garagem e 
as cintas baldrames. A partir desta 
etapa o bloco começa a sair do chão. 
Em março, portanto, a primeira laje 
estará de pé. 

Asfalto da Quadra 201 – A Coohaj 
e a MB foram informadas de que as 

obras estão para-
das por causa das 
chuvas, mas deve-
rão ser retomadas 
em março. Alguns 
cooperados estão 
preocupados com 
o corte no terreno, 
que se encontra  
pelo menos um 
metro abaixo do 
estacionamen-
to definido pela 
MB Engenharia. 
Estamos atentos 
ao problema e já 

começamos a checar todas as infor-
mações. A Coohaj e a MB defendem 
que a cota do asfalto deve ser a mesma 
do estacionamento, dos três 
blocos  (F, C e B) que tive-
ram aprovadas as cartas de 
habite-se, e do projeto de 
implantação do Condomí-
nio, aprovado pela Admi-
nistração de Águas Claras 
sem questionamento. 

RESIDENCIAL IMPRENSA II
Bloco B da Quadra 

210 -  Foram concluídas 
as escavações e iniciadas 

as fundações. A meta para fevereiro 
é concluir pelo menos uma junta da 
laje do subsolo, que vai propiciar um 
ritmo mais acelerado à execução  da 
estrutura do bloco.

RESIDENCIAL IMPRENSA III
Bloco A da Rua Copaíba - O 

canteiro de obras e todos os projetos 
executivos estão sendo concluídos. O 
projeto de arquitetura já foi submeti-
do à Administração de Águas Claras. 
Em breve, vamos liberar os cadernos 
técnicos para os cooperados.

RESIDENCIAL IMPRENSA IV
Bloco A da Quadra 207 – Di-

ferentemente do que informamos 
no último Boletim, a oitava laje 
não foi concretada no dia 28 de 
dezembro, como previsto, mas no 
dia 4 de janeiro. A concretagem da 
próxima laje está prevista para o 
dia 4 de fevereiro, antes do carna-
val. A retomada da obra é motivo 
de alegria para os cooperados pio-
neiros da Cohanovacap e para os  
cooperados que estão aderindo ao 
novo empreendimento.

As obras em Águas Claras

13ª laje do Bloco A do  Residencial Imprensa I

Retomada das obras do  Bloco A do  Imprensa IV
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Expediente

Os associados da Cohanova-
cap reuniram-se em assem-
bléia geral extraordinária, 

no dia 22 de janeiro, para discutir os 
critérios de adesão ao projeto habi-
tacional da Coohaj denominado Re-
sidencial Imprensa IV. O novo em-
preendimento retoma o Residencial 
Vila d’Oro, antigo projeto da Coha-
novacap, recentemente adquirido por 
nossa cooperativa.

A convite 
da direção da 
Cohanovacap, 
participaram 
da assembléia 
o diretor da 
MB Engenha-
ria, Marcelo 
Borba; o engenhei-
ro Reinaldo, da João 
Fortes Engenharia; e 
os diretores da Coo-
haj, Paulo Henrique 
Veiga e Antônio 
Carlos Queiroz. 

Após os esclareci-
mentos da presidente 
da Cohanovacap, Be-
atriz Márquez de Andrade Nakagava, 
complementados pelos representantes 
da MB e da Coohaj, foi aprovada por 
unanimidade a proposta de mudança 
de uma cláusula do contrato de venda 
e compra dos terrenos da Quadra 207. 

De acordo com a nova cláusula, os co-
operados ativos da Cohanovacap, inte-
ressados no Residencial Imprensa IV, 
deverão aderir à Coohaj, até o próximo 
dia 22 de fevereiro. O ato cooperativo 
a ser assinado conterá cláusulas de ga-
rantia de seus direitos de pioneiros.

Participou da assembléia o 
jornalista Mauro Santayana, pro-
prietário de uma quota-parte do 
Residencial IV. Em uma de suas 

intervenções, Santayana disse 
que comparecia à reunião na 
dupla condição de associado 
da Cohanovacap e de novo 
cooperado da Coohaj, uma 

entidade de 
sua catego-
ria profis-
sional que 
está tendo 
grande êxi-
to. 

M a u r o 
Santayana 
é um dos 
p r inc ipa i s 
co lun i s ta s 
p o l í t i c o s 

do País, tendo assessorado os ex-
presidentes Tancredo Neves e Ita-
mar Franco. Para a Coohaj é uma 
honra recebê-lo em seus quadros, 
junto com a sua esposa, Vânia, que 
também é jornalista.

Cohanovacap dá novo passo 
na parceria com a Coohaj  

A Administração de Águas 
Claras assumiu o com-
promisso de urbanizar, no 

prazo de três meses, a passagem 
que fica atrás da Quadra 207, onde 
se localiza o Residencial Imprensa 
IV. A decisão de asfaltar e instalar 
a iluminação pública naquela via 
foi tomada depois do trágico assas-
sinato da servidora pública Maria 
do Socorro dos Santos, ocorrido no 
local no dia 9 de fevereiro.

As obras de urbanização são 
importantes para prevenir os atos 
de banditismo dos que se escon-
dem na escuridão. Mas não re-
solvem o problema da violência 
urbana, causado por fatores com-
plexos entre os quais se destaca a 
desigualdade social.

A Coohaj solidariza-se com 
a família de Maria do Socorro e, 
para honrar sua memória, cobrará 
das autoridades todas as providên-
cias necessárias, entre as quais o re-
forço do policiamento, para evitar 
que outras pessoas sejam vítimas 
da brutalidade. 

Nossa cooperativa, no entanto, 
não é constituída somente pelos 
membros de sua diretoria, mas por 
todos os associados. Por isso, con-
vidamos os moradores do Impren-
sa I e II a manter-se mobilizados 
para exigir que as autoridades res-
ponsáveis pela segurança pública 
cumpram as suas obrigações.

Mobilização 
garante mais
 segurança 

A partir de março, daremos 
destaque ao “adesionista 
do mês”. O corretor que 

conseguir o maior número de ade-
sões em cada mês terá a sua foto-
grafia e um pequeno currículo di-
vulgados no Boletim da Coohaj. 

Por meio dessa modesta ho-
menagem e incentivo moral, 
vamos reconhecer o esforço de 
nossos adesionistas, parceiros 
fundamentais para o sucesso de 
nossos empreendimentos.

Homenagem aos adesionistas

Beatriz Márquez de Andrade preside a assemblê-
ia extraordinária da Cohanovacap
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Na edição de dezembro do 
Boletim da Coohaj, ini-
ciamos a publicação de 

um ABC do Cooperativismo, para 
familiarizar os nossos cooperados 
com os princípios que regem as so-
ciedades cooperativas. 

Dando seqüência à série, apresen-
tamos mais dois dos seis princípios 
de Rochdale, adotados inicialmente 
pela primeira cooperativa de consu-
mo, que foi organizada na Inglaterra 
em 1844, e posteriormente adotados 
e revisados pela Aliança Cooperati-

va Internacional, em 1937 e 1966. 
O princípio nº 3 prevê que as co-

operativas podem ou não distribuir 
juros sobre o seu capital e que, em 
caso positivo, esses devem ter taxas 
limitadas. Por não ser uma coopera-
tiva de crédito, a regra não se aplica 
à Coohaj, evidentemente. 

Já o princípio nº 4, que trata do 
retorno dos valores aplicados pelos 
cooperados, prevê que “as sobras 
pertencem aos associados e devem 
ser distribuídas de forma a não per-
mitir que uns ganhem à custa de 

outros. Essa distribuição, feita por 
decisão dos associados, pode ser: a) 
para o desenvolvimento da coopera-
tiva; b) para a provisão de serviços 
comuns; e c) para a distribuição en-
tre os associados, em proporção às 
suas operações com a sociedade”.

No caso da Coohaj, as sobras 
ou saldos referidos no princí-
pio nº 4 são apurados ao final de 
cada empreendimento habitacio-
nal, como ocorreu por ocasião 
da emancipação do Condomínio 
Verde, por exemplo. 

Experimentalmente, a Coohaj 
acaba de firmar um convênio 
com a Clínica de Olhos do 

Dr. Matta Machado, para benefício 
de seus associados e funcionários, in-
cluindo os respectivos dependentes. 

O convênio, sem qualquer ônus 
para a cooperativa além da divulga-
ção da clínica em nossos informa-
tivos, prevê o desconto de 50% no 
preço das consultas oftalmológicas e 
nos tratamentos, e de 25% na adap-
tação de lentes de contato para mio-
pia, hipermetropia, astigmatismo e 

presbiopia. Só terão direito aos des-
contos os cooperados que estiverem 
em dia com a Coohaj. 

A Clínica está localizada no Lago 
Norte, na SHIN QL 14, Conjunto 8, 
Casa 10. Telefones: 577 4743 e 368 
6501. A página na Internet fica no en-
dereço www.mattamachado.com.br  

Este mesmo convênio acaba de 
ser firmado com o Sindicato dos 
Jornalistas, retomando uma parceria 
que durou vários anos. 

A Clínica do Dr. Matta Ma-
chado, uma das mais conceituadas 

do Distrito Federal, foi pioneira na 
prescrição de lentes de contato de 
uso contínuo. Está equipada para 
diagnosticar e tratar das mais diver-
sas doenças e problemas oculares.

A partir deste primeiro convênio, 
a Coohaj estudará a possibilidade de 
firmar outras parcerias para benefi-
ciar seus associados com o ofereci-
mento de serviços de qualidade com 
menores preços.

Sugestões de convênios podem 
ser encaminhados ao email da Coo-
perativa: coohaj@coohaj.org.br

Coohaj firma convênio com Clínica de Olhos

ABC do cooperativismo

No dia 20 de janeiro, a síndica do 
Condomínio Palmas do Lago 
Oeste, Stael Dourado, compa-

receu à Procuradoria da República no 
Distrito Federal (PRDF) para “verificar a 
possibilidade de assinatura de um PRAD 
– Plano de Recuperação de Áreas De-
gradadas na região da APA do Planalto 
Central, Núcleo Rural Lago Oeste”, nos 
termos da intimação expedida pela pro-
curadora Ana Paula Mantovani Siqueira.

Stael estava acompanhada do dire-
tor administrativo da Coohaj, Antônio 
Carlos Queiroz, e da advogada da Coo-
haj, Liana Paula Vidal Pacheco.

O objetivo da convocação foi o de 

instruir o procedimento administrativo 
em curso na PRDF, instaurado após a 
autuação do Condomínio por parte do 
Ibama, em junho do ano passado. Na 
ocasião, o Ibama aplicou uma multa 
de R$ 35 mil e embargou a realização 
de obras no local. A Coohaj conseguiu 
suspender em juízo, por meio de medi-
da liminar, a aplicação da multa. 

Após receber explicações sobre o 
pedido do Ministério Público Fede-
ral (MPF) para assinar um Termo de 
Ajustamento de Conduta, referente aos 
supostos danos ambientais apontados 
pelo Ibama, a síndica do Lago Oes-
te expressou a disposição de colaborar 

com a recuperação das áreas impacta-
das pela instalação do Condomínio, 
mas com a condição da assinatura do 
Termo não implicar a derrubada das 
casas dos condôminos. 

Stael afirmou também que as me-
didas requeridas deverão ser discutidas 
em assembléia do Condomínio, antes da 
decisão de assinar o compromisso exigi-
do pela Procuradoria da República.

Nas próximas semanas, com base na 
disposição de colaboração da síndica do 
Lago Oeste, e após ouvir o Ibama so-
bre o assunto, a procuradora Ana Paula 
Mantovani Siqueira deverá indicar as 
providências que devemos tomar. 

Síndica do Lago Oeste manifesta disposição de colaborar com o Ministério Público


