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Não mais que de repente, os motoristas 
que trafegam pela EPTG, em direção 

a Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires, 
passaram a se deparar com um painel de 20 
metros de altura e área de 140 m², corres-
pondendo a um prédio de oito pavimentos, 
logo após o posto policial. O painel, que 
anuncia o Residencial Imprensa III, é uma 
justa homenagem ao nosso condomínio da 
Rua Copaíba, em Águas Claras, que foi es-
colhido neste momento para representar os 
empreendimentos da Coohaj na apresen-
tação à comunidade brasiliense.

Lançado no final do ano passado, o 
Imprensa III já conta com expressivo 
número de adesões. 

Com muita alegria, anunciamos que já 
foram iniciadas as suas fundações. Serão 
133 estacas, só no Bloco A, com profundi-
dade variando de nove a 15 metros. 

Convidamos os nossos cooperados, em 
especial os que aderiram a este condomí-
nio, a acompanhar a evolução das obras, ao 
vivo ou através de nossa página eletrônica, 
que manteremos permanentemente atuali-
zada com fotos dos progressos alcançados. 

Localizado, estrategicamente, a pou-
cas centenas de metros de hipermercados, 
da Universidade Católica e do Taguatin-
ga Shopping, o Imprensa III constitui 
excelente opção de apartamentos de três 
quartos, com área de lazer e piscina.

É constituído por dois blocos geminados, 
com 18 pavimentos, além de dois subsolos de 
garagens. No total, tem 144 apartamentos. 

Com o início das obras e com a previ-
são de entrega do Bloco A já no próximo 
ano, estamos confiantes de que em breve 
atingirá a totalidade de adesões, o que as-
segurará o ritmo ideal das obras. 

A partir de agora, a cooperativa passa 
a administrar quatro canteiros de obras 
simultâneos, marco expressivo de sua 

Da prancheta ao bate-estacas

expansão, fruto da confiança depositada 
por seus cooperados.

No Residencial Imprensa I, já entre-
gamos cinco blocos, faltando apenas dois, 
o A, que será concluído este ano, e o G, no 
início de 2007. 

No Residencial II, entregamos o Blo-
co A e concluiremos o Bloco B em de-
zembro deste ano. 

No Residencial IV, a alvenaria interna 
do Bloco A já está sendo assentada e as 
fundações do Bloco E já foram retomadas. 

Tudo isso comprova o sucesso do mo-
delo cooperativista e demonstra que esta é 
a melhor opção para a realização de empre-
endimentos habitacionais a preço justo.

José d’Arrochela, presidente
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Bloco B – No 
dia 22 de julho 
foi concretada a 
13ª laje, preven-
do-se para o dia 
29 a execução da 
14ª laje. A estru-
tura será conclu-
ída em agosto. A 
alvenaria chegou 
ao 9º pavimento, 
seguida das ins-
talações prediais, 
do contrapiso e 
do chapisco da alvenaria. Lembramos mais 
uma vez que o novo caderno técnico, apro-
vado pelos cooperados, está à disposição na 
Coohaj. Quem estiver com o caderno antigo 
deve trocá-lo pelo novo, para evitar dúvidas 
quanto à execução do projeto.

RESIDENCIAL IMPRENSA III

As fundações foram iniciadas no dia 4 
de julho e até o dia 22 já haviam sido exe-
cutadas três estacas tipo Franki. O caderno 
técnico está à disposição dos cooperados na 
Coohaj. (ver editorial na primeira página) 

prevista para o dia 2 de agosto. 
Bloco G – A quarta laje deverá ser con-

cretada no dia 1º de agosto e a quinta até o 
final do mês. 

Por dentro do Lago Oeste

As obras em Águas Claras

Regularização - No dia 19 de julho, 
o presidente da Coohaj, José d’Arrochela, 
compareceu à Delegacia Especial do Meio 
Ambiente para prestar esclarecimentos 
sobre o processo de constituição do Con-
domínio Palmas do Lago Oeste, bem an-
terior à implantação da APA do Planalto 
Central. No dia 20, d’Arrochela esteve na 
Procuradoria da República no DF, que in-
vestiga o processo de ocupação de terras da 
União no Lago Oeste. Na oportunidade, 
o procurador Francisco Guilherme Volls-
tedt Bastos enfatizou o ponto de vista de 
que o processo de regularização daquela 
região pressupõe o atendimento da norma 
em vigor, que prevê módulos mínimos de 
dois hectares (20.000 m²). O procurador 
reiterou o que já havia dito à síndica Stael 
Dourado, no dia 22 de junho. Enquanto 
isso, prosseguem os contatos entre a Se-
cretaria de Patrimônio da União e a As-

proeste, visando a acelerar o processo de 
regularização do Lago Oeste.  

Proibição de obras – Relembramos 
que, por determinação do Ibama, con-
tinuam proibidas quaisquer edificações 
no condomínio. 

Solicitação de serviços – Qualquer 
solicitação de serviço (limpeza de lote, 
cerca etc) deverá ser comunicado à ad-
ministração antes da execução, para evi-
tar problemas. O contato com a síndica 
pode ser feito por telefone (9987 0777) 
ou por email (staeldf@pop.com.br)

Limpeza dos lotes I – Com a chega-
da da seca, esperamos contar com a cola-
boração dos cooperados para que limpem 
suas frações, evitando a sujeira e o fogo, 
muito comum nesta época do ano. 

Limpeza dos lotes II – Está proi-
bida a queima de mato nos lotes. As 
pessoas que forem contratadas para 

limpar os lotes devem ser orientadas a 
não queimar lixo nem mato, pois o fogo 
pode se propagar para o lote vizinho e 
ocasionar um incêndio.

Água – Os dois poços artesianos do 
condomínio não estão suportando a de-
manda de água do condomínio. Por isso, 
fomos obrigados a programar o raciona-
mento, conforme o aviso que está sendo 
distribuído na portaria. De acordo com 
a alínea “n” do artigo 49 do Regimento 
Interno, os cooperados estão obrigados a 
providenciar um reservatório em sua uni-
dade, sob pena de ficar sem água. 

Conselho Consultivo – O Conselho 
Consultivo reúne-se no último sábado de 
cada mês para deliberar sobre os assuntos 
de interesse da coletividade. O condômino 
que quiser participar será bem-vindo. As 
reuniões acontecem sempre às 16h no sa-
lão de múltiplas funções (antiga fábrica).

RESIDENCIAL IMPRENSA I

Estacionamento – Até o final de julho 
a CEB retirará a rede elétrica aérea e os pos-
tes da frente do condomínio, possibilitando 
a execução das calçadas e do estacionamen-
to externo. 

Bloco D – As vistorias dos apartamen-
tos estão sendo concluídas, porém a MB 
Engenharia está encontrando certa dificul-
dade de localizar alguns cooperados para 
agendar as visitas. Solicitamos aos coopera-
dos que ainda não foram contatados que en-
trem em contato com o arquiteto Leonardo 
Pires, pelo telefone 3963 0914. A vistoria é 
uma etapa importante no processo de rece-
bimento da unidade, durante o qual o coo-
perado checa a qualidade de todos os itens 
do apartamento. Se houver imperfeições, a 
MB faz a correção e em seguida o coopera-
do é chamado para a segunda vistoria. Está 
prevista para o final de julho a liberação da 
carta de habite-se. 

Bloco A – O cronograma da obra atin-
giu 60% em julho e deverá chegar a 75% 
em agosto. Nesta perspectiva, a festa de en-
trega ficará para novembro, quando deverá 
ser emitida a carta de habite-se. Portanto, 
os cooperados deste bloco poderão passar o 
Natal em sua nova moradia.

Blocos E e F – A concretagem da laje 
das garagens do subsolo dos dois blocos está 

RESIDENCIAL IMPRENSA II

RESIDENCIAL IMPRENSA III

As fundações foram iniciadas no dia 4 
de julho e até o dia 22 já haviam sido exe-
cutadas três estacas tipo Franki. O caderno 
técnico está à disposição dos cooperados na 
Coohaj. (ver editorial na primeira página) 

RESIDENCIAL IMPRENSA IV  

Bloco E  – Os pilares das fundações serão 
concluídos ainda em julho e em agosto será 
executada a primeira laje. 

Bloco A – 75% da alvenaria interna já fo-
ram concluídos conforme as opções dos co-
operados. A fachada está sendo ajustada e já 
foi iniciado o seu revestimento. A conclusão 
da estrutura ocorrerá no início de agosto. 
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Expediente

O diretor regional da João For-
tes Engenharia, Dario de 

Souza Clementino, 62 anos, aten-
de os clientes e visitantes num es-
critório já antigo, sóbrio, instalado 
no quarto andar do Conjunto Na-
cional. Os diplomas de mérito in-
dustrial e certificados de qualidade 
pendurados nas paredes atestam a 
importância da construtora, que, 
com mais de 10 milhões de metros 
quadrados construídos em quase 
todos os Estados, já foi uma das 
gigantes do País. Embora menor, 
hoje a empresa continua no grupo 
das grandes, executando obras no 
Rio, São Paulo e Brasília. 

No canto da sala, um violão e 
uma estante de partituras denunciam a veia 
artística do engenheiro, que, como bom 
mineiro de Mariana, é também seresteiro e 
faz parte de dois corais amadores. 

Dario inicia a conversa contando a 
primeira visita que fez a Brasília, em ou-
tubro de 1967, faltando um mês para a 
sua colação de grau. “Cheguei à rodoviá-
ria e me senti perdido. A cidade era com-
pletamente diferente das que conhecia, 
sem ruas, sem praças. Não sabia nem para 
onde ir. Tomei um táxi e dei uma gran-
de volta. Na Asa Norte, as construções 
eram quase todas de madeira. A popula-
ção chegava a 150 mil pessoas, incluindo 
as cidades-satélites. Descobri, então, que 
esta era uma terra de muitas oportunida-
des para os engenheiros”. 

De volta a Belo Horizonte para receber 
o diploma de graduação, Dario convenceu 
vários amigos a se mudar para Brasília logo 
no início de 1968, entre eles José Celso 
Gontijo Valadares, hoje proprietário da 
J.C. Gontijo. Contratado imediatamente 
pela construtora Carvalho Hosken, então 
uma das importantes da capital, Dario fi-
caria ali até o início de 1973, quando con-
siderou que já havia cumprido sua missão. 
Foi então para a João Fortes Engenharia, 
onde fez carreira que já dura 32 anos.

Dario diz que a construtora é reflexo 
dos princípios e da maneira de ser de seu 
fundador, João Machado Fortes. “Temos 
cinco princípios fundamentais: não deixa-
mos nenhum operário trabalhar nem uma 
hora sem estar fichado; incluímos na folha 
de pagamento qualquer tarefa que os ope-

Três parceiros e 
UM GRANDE OBJETIVO

rários realizem; não atrasamos pagamentos; 
não sonegamos impostos; e cumprimos os 
prazos fixados nos contratos”.

Ele faz questão de acrescentar que a 
qualidade técnica é outra grande preocu-
pação. “Em Brasília, onde construímos 
quase um milhão de metros quadrados, 
nossa despesa com manutenção é zero”. 

E o acordo estabelecido com a MB 
Engenharia e com a Coohaj para a cons-
trução dos Residenciais Imprensa III e IV? 
De início franca, a resposta à pergunta do 
Boletim da Coohaj fica animada em segui-
da: “A Cohanovacap era complicada, teve 
os seus problemas, e não estávamos con-
seguindo viabilizar as adesões às unidades. 
Procuramos alternativas e descobrimos 
que a grande construtora de Águas Claras, 
a que detinha o maior know-how era a MB 
Engenharia. Procurei o seu diretor, Marce-
lo Borba, e verifiquei que o Marcelo era um 
goiano-mineiro, e que o modo de ser dele, 
de falar, de proceder, de pensar, coincidia 
muito com a minha própria maneira de ser. 
Vi então que a gente poderia fazer uma 
parceria. Depois o Marcelo nos apresentou 
o pessoal da Coohaj, e senti que a direto-
ria da cooperativa tinha o mesmo modo 
de pensar, a mesma seriedade e responsa-
bilidade, a mesma vontade de acertar, e de 
atender bem os seus cooperados. Percebi 
que pensávamos praticamente da mesma 
maneira, e vi que podíamos fazer essa par-
ceria, que tem tudo para ser um sucesso”. 

Na despedida, uma insistência: “Esta 
parceria é o princípio de muitas coisas que 
podemos fazer juntos no futuro”. 

Dario Clementino: carreira de 32 anos na João Fortes 

ACQ

No dia 16 de julho, a Coohaj par-
ticipou do Arraiá da Nação Paraibana, 
evento organizado em parceria com o 
Clube da Imprensa, que atraiu mais 
de 500 pessoas. A cooperativa montou 
uma barraca para apresentar os seus 
empreendimentos. A festa foi animada 
pelo trio de forró Compadres do Nor-
deste. Foram servidas comidas típicas 
do Nordeste.

Shopping Águas Claras
A Coopersefe e a MB Engenharia 

estão preparando para outubro a festa 
de inauguração da primeira etapa do 
Shopping Águas Claras, o primeiro da 
cidade. O shopping terá 115 lojas, oito 
quiosques, 224 salas comerciais e várias 
salas de cinema. Será mais uma vitória 
do sistema cooperativista.

V Cooperjogos
A Coohaj ajudou a organizar os 

V Jogos de Integração Cooperativista 
(Cooperjogos), promovidos pela Or-
ganização das Cooperativas do Dis-
trito Federal (OCDF) e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop/DF). Os jogos 
foram realizados por ocasião do 83º 
Dia Internacional do Cooperativismo, 
comemorado no dia 2 de julho. 

Forró paraibano 

JONSSONHIR
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CONVÊNIOS EM VIGOR
Continuam em pleno vigor os convênios que a Coohaj firmou no primeiro semestre deste ano, abrangendo serviços e produtos com 

descontos para benefício dos cooperados. No início de agosto, ampliaremos o leque, concretizando convênios que estão sendo negociados. 
Para obter os descontos, basta apresentar uma declaração da Coohaj de que você é associado e está em dia com as suas obrigações. 

Cursos de idiomas

Brasas English Course - 
Desconto de 10% em curso 
de inglês, a partir da segun-
da mensalidade. 111 Norte e 
Quadra 304/504 do Sudoeste. 
Telefones: 3349-4749 e 3442-1011; www.brasas.com

Number One Idiomas - Desconto de 18% em cursos de inglês e 
espanhol. SCLN 102, Bloco D, Lojas 18/22. 
Telefone: 3326-4113 

Escolas 

Escola Nossa Senhora de Fátima - Desconto de 25% nas men-
salidades dos cursos de Educação Infantil (Maternal I e II), En-
sino Fundamental e Ensino Médio. E desconto de até 50% nas 
mensalidades do Curso Normal Superior e de 20% no curso de 
pós-graduação. SGAS, Quadra 906, Conjunto F; 
Telefones: 3443-8646 e 3244-7771; www.enfatima.com.br
 
La Salle Associação Brasileira de Educadores Lassalistas - Des-
conto de 15% sobre o valor das mensalidades de 1ª a 8ª séries 
do Ensino Fundamental e 10% das mensalidades para o Ensino 
Médio. SGAS 906, Conjunto E. 

Instituto Candango de Fotografia - Escola Brasiliense de Foto-
grafia - Desconto de 20% em serviços de revelações, ampliações 
e impressões digitais e 10% nos cursos técnicos profissionalizan-
tes de linguagem fotográfica. SCLN 302 Bloco A loja 63 Subso-
lo - Asa Norte; Telefone: 3346 0005. www.ebfoto.com.br

Photomidia Digital - Desconto de 15% em serviços de impres-
sões fotográficas analógicas, digitais, gravações e restaurações. 
SCLN 302, Bloco A, Loja 03; Telefone: 3326 0801;
 www.photomidia.com.br

Restaurante

Restaurante Chão Nativo - Desconto de 20% sobre os preços de 
cardápio do buffet, não incluindo bebidas, de segunda a sábado 
exceto bebidas. Telefone: SIG Quadra 03, Bloco B, Loja 16;
 Telefone - 3344-2138

Saúde

Laboratório Exame - 
Descontos de 40% so-
bre os preços de tabela 
dos exames laboratoriais 
de patologia clínica. Os 
atendimentos serão rea-
lizados na matriz, situada na SHLS Quadra 716, Conjunto B, 

Bloco 2, Centro Médico, ou nas filiais da Asa Norte, Ceilândia, 
Gama, Guará, Lago Sul, Octogonal, Sobradinho e Taguatinga. 
SHLS - Quadra 716, Conjunto B, Bloco 2, Centro Médico

Clínica de Olhos Dr. Matta Machado - Desconto de 50% no 
valor das consultas oftalmológicas e nos tratamentos. E redu-
ção de 25% na adaptação de lentes de contato. SHIN - QL 14, 
Conjunto 8, Casa 10, Lago Norte; Telefone: 3577-4743 

Academia Dom Bosco - Desconto de 20% no pacote de ati-
vidades que inclui musculação, ergometria e ginásticas (local, 
power jump, body pump, street dance, aerobahia, alongamento 
e abdominal, body balance) e desconto de 50% na matrícula. 
SEPS Quadra 702 Sul Bloco A; Telefones: 3321-1214 / 3322-
1293; www.academiadombosco.com.br 

Hotéis 

Cachoeira do Girassol - Desconto de 10% no acesso ao com-
plexo turístico (hospedagem com alimentação e econegócios). 
Telefone: 3224-7001. www.lazerbras.com.br

Fazenda Hotel Mestre D´Armas - 20% de desconto na hos-
pedagem, que inclui 
passeio ecológico, 
banho de rio e pes-
caria, pomar, espor-
tes rurais, passeios 
a cavalo e charrete, 
playground e ali-
mentação. A fazenda 
fica no Km 30 da rodovia GO-435, em direção a Padre Bernar-
do (GO). Rodovia GO-435, km 30 - Padre Bernardo – GO. 
Telefone: 3363-3344; www.mestredarmas.com.br 

Fazenda Hotel Raizama - Desconto de 10% na hospedagem 
com pen-
são completa 
em chalés ou 
apartamentos, 

incluindo passeios de charrete, cavalo, barco a remo, pescaria 
esportiva, e passeios nos rios Sapezal e Corumbá.
Telefones: 3244-9894 e (62) 9974-7264

Kubitschek Plaza - Diárias de apartamentos Standard Single: 
Preço de balcão: R$ 409,00; Preço de convênio: R$ 210,50 
(para hospedagens durante a semana, de segunda a sexta-feira) 
e R$ 133,50 (hospedagem durante o fim de semana, de sexta 
a segunda-feira). Diárias de apartamentos Standard Double 
- Preço de balcão: R$ 431,00; Preço de convênio: R$ 232,50 
(para hospedagens durante a semana, de segunda a sexta-feira) 
e R$ 155,50 (hospedagem durante o fim de semana, de sexta 
a segunda-feira). Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco E; 
Telefone: 3329 3333; www.kubitschek.com.br 


