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Um dos princípios inerentes ao coope-
rativismo é o interesse pela comunida-

de. De fato, é fundamental para o processo 
de consolidação de qualquer cooperativa o 
seu enraizamento e integração com a co-
munidade na qual está inserida.

A história de Águas Claras constitui 
eloqüente exemplo desse princípio. A ori-
gem e consolidação da cidade foram pos-
síveis graças ao papel desempenhado pelas 
cooperativas habitacionais, que viabiliza-
ram a casa própria digna e a preço justo 
para milhares de famílias.

Fomos os pioneiros desbravadores, 
os primeiros a acreditar e apostar na via-
bilidade da cidade, contra a opinião da 
maioria que não via chances de nossa ci-
dade germinar, crescer e vingar em meio 
ao cerrado virgem que separava o Plano 
Piloto de Taguatinga.

Hoje tudo é muito mais fácil, quando a 
autonomia administrativa foi conquistada. 
Águas Claras cresce a olhos vistos e tem 
um futuro promissor.

Neste momento, a Coohaj, com 360 
unidades habitacionais entregues e outras 
800 contratadas, das quais 240 em produ-
ção, está determinada a demonstrar o seu 
integral compromisso com a comunidade. 

Em parceria com o consórcio MB e 
João Fortes Engenharia, responsável pela 
construção dos Residenciais III e IV, im-
plementamos um projeto de apoio à sinali-
zação urbana de Águas Claras, Taguatinga 
e Guará, com a instalação de 70 placas in-
dicativas de ruas e praças. 

Além disso, após identificarmos a ca-

Nosso compromisso 
com a comunidade

José d’Arrochela

Olhando diretamente para a comuni-
dade de nossos cooperados, que residem no 
Residencial Imprensa I, a Coohaj e a MB 
Engenharia decidiram assumir os custos 
cobrados pela CEB para rebaixar as caixas 
de alta tensão ao longo do estacionamento 
do condomínio e substituir a rede elétri-
ca aérea por uma subterrânea. A iniciativa 
proporcionará conforto e segurança ime-
diatos aos moradores que tanto sofreram 
aguardando a construção da rede de águas 
pluviais e o asfaltamento da via de acesso, 
providências de responsabilidade do poder 

público que a duras penas conquistamos. 
Também está em nossa agenda dar con-

tinuidade a ações de apoio cultural, como 
o show de música caipira promovido no 
ano passado no Teatro dos Bancários e as 
apresentações da Companhia Mambem-
brincantes, uma das quais especialmente 
programada para a recente festa que orga-
nizamos na entrega do Bloco D do Resi-
dencial Imprensa I.

Apostamos na idéia de contribuir para 
a formação da consciência do compromisso 
de cada um de nós com o coletivo. Esta é a 
melhor forma de alcançarmos as condições 
de vida que almejamos.

José d’Arrochela, presidente

rência de coletores públicos de lixo em 
Águas Claras, contratamos a instalação de 
30 lixeiras em diversos pontos da cidade, 
contribuindo para a limpeza urbana, a pre-
servação do meio ambiente e a qualidade 
de vida dos moradores.
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Por dentro do Lago Oeste

As obras em Águas Claras

Fotos: João dal Frari

Ministério Público – A síndica do 
condomínio, Stael Dourado, voltou a ser 
convocada pela Procuradoria da República 
no Distrito Federal para prestar esclareci-
mentos sobre o auto de infração lavrado 
pelo Ibama no ano passado. No dia 22 de 
junho, Stael compareceu perante o pro-
curador Francisco Guilherme Vollstedt 
Bastos, a quem repetiu argumentos que já 
havia registrado anteriormente. Um de-
les é que o Condomínio Palmas do Lago 
Oeste foi constituído no final dos anos 80, 
muito antes da criação da APA do Planal-
to Central. O procurador recomendou que 
os condôminos não retirem vegetação nem 
realizem novas edificações no condomínio, 
“até a realização de Termo de Ajustamento 
de Conduta ou a solução da lide no âmbito 
judicial”. Portanto, o condomínio continu-
ará deixando de autorizar novas obras até 
que se resolva a questão.

Serviços – Qualquer serviço no con-
domínio (limpeza de lote, construção 
de cerca viva etc) deverá ser comunica-
do à administração antes da execução 

para evitar problemas futuros. O tele-
fone da síndica é 9987-0777. Contatos 
podem ser feitos também pelo e-mail 
sdourado47@hotmail.com 

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

Limpeza dos lotes II – Está proibida 
a queima de mato no condomínio. Ao 
solicitar a limpeza dos lotes, o cooperado 
deve orientar o encarregado a não botar 
fogo na vegetação, para evitar a propaga-
ção para o lote vizinho e o início de um 
incêndio maior. 

Lixo – Pedimos aos cooperados que 
colaborem com a limpeza do condomí-
nio, evitando deixar sacos de lixo fora dos 
coletores individuais. Os que não tiverem 
lixeira têm que levar o lixo até o container 
que fica na rodovia. Também pedimos que 
os cooperados orientem seus caseiros para 

não jogar folhas, galhos de poda ou en-
tulho nas chácaras vizinhas. Estamos re-
cebendo queixas de chacareiros vizinhos, 
que tiveram seus lotes transformados em 
depósito de resíduos desse tipo. Todo lixo 
deve ser acondicionado em sacos plásticos 
e dispostos nos containers.

Cartilha – Já está sendo distribuída 
aos cooperados uma cartilha da Caesb 
sobre o consumo racional de água. A pu-
blicação tem também orientação sobre a 
construção de fossa ecológica, cujo custo, 
segundo a empresa, pode ser acessível a 
todos. Com a distribuição da cartilha, o 
condomínio contribui ainda mais para a 
preservação do meio ambiente. 

Conselho Consultivo – Todo último 
sábado de cada mês, o Conselho Con-
sultivo do condomínio faz a sua reunião 
para deliberar sobre os assuntos de inte-
resse da coletividade. O condômino que 
quiser participar será bem-vindo. As reu-
niões acontecem sempre às 10h no salão 
de múltiplas funções (antiga fábrica).

Engenheira residente 
– Por motivos particu-
lares, o engenheiro resi-
dente da MB nos Re-
sidenciais Imprensa 
I e II, Guilherme 
da Costa, voltou para Goiânia, e foi subs-
tituído pela engenheira Maryna Rezende 
Leite, que já trabalhava nas obras daqueles 
dois condomínios.

RESIDENCIAL IMPRENSA I

Garagens – Está prevista para o dia 11 
de julho a liberação da segunda rampa de 
acesso das garagens do subsolo dos Blocos 
B, C e D, eliminando-se a provisória, com 
acesso pela terra.

Bloco A – O cronograma da obra entra 
em ritmo acelerado, depois do atraso, por par-
te do fabricante, da entrega das cerâmicas. O 
material chegou quando fechávamos a edição 
deste boletim e imediatamente começou a ser 
assentado. Em julho, a Coohaj arrecada o re-
forço de acabamento (antiga parcela das cha-
ves), recurso necessário e fundamental para a 
conclusão da obra. A meta é atingir 85% do 
cronograma no final de agosto e os restantes 
15% nos três meses seguintes, período duran-
te o qual a MB obtém a carta de habite-se. 

Bloco D – As vistorias dos apartamen-
tos deverão ser concluídas até o dia 20 de 
julho. Esta é uma etapa importante no pro-
cesso de recebimento da unidade, na qual o 
cooperado checa todos os itens do aparta-
mento. A MB Engenharia faz as correções 
de qualquer imperfeição identificada e cha-
ma o cooperado para realizar a segunda vis-
toria, para conferir os serviços executados. 

Bloco G – A terceira laje foi concretada 
e a quarta está 
prevista para 
julho. O can-
teiro de obras 
e os escritó-
rios da MB 
Engenhar ia 
e da fiscalização estão sendo transferidos 
para o Bloco G e imediações.

RESIDENCIAL IMPRENSA II

Bloco B – Foi um sucesso o café da ma-
nhã do dia 20 de junho, com a participação 
de aproximadamente 50 pessoas. Com os 
votos de 25 cooperados, iniciou-se a esco-
lha das cerâmicas, que se estenderá até o 
dia 1º de julho. Durante o evento foram 
esclarecidas as dúvidas sobre o projeto e a 
execução das obras. A 10ª laje foi atingida 

este mês, prevendo-se 
a concretagem de mais 
quatro em julho e a 
conclusão da estrutura 
em agosto. Nesta fase 
da obra, seguem o rit-
mo da estrutura a al-
venaria, as instalações 
prediais, o contrapiso 
e o chapisco da alve-
naria. Lembramos aos cooperados que o 
caderno técnico do projeto em execução 
está à disposição na Coohaj. 

RESIDENCIAL IMPRENSA III

Como o solo do empreendimento é 
muito heterogêneo, os projetistas fizeram 
uma análise para encaminhar a melhor 
solução técnica, o que atrasou o início das 
fundações, agora marcadas para o dia 4 de 
julho. O  caderno técnico está à disposição 
dos cooperados na cooperativa. 

RESIDENCIAL IMPRENSA IV

Bloco A – A alvenaria interna já está 
em execução, conforme as opções dos coo-
perados. Estão previstos para julho a con-
clusão da estrutura: caixa d’água superior, 
platibandas e casa de máquinas.
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Expediente

“Quem fala de síndico, logo pensa em 
uma pessoa velha, ranzinza, mal-

humorada e sem visão das coisas. Eu sou 
o contrário de tudo isso”. A convicção da 
frase revela de cara a disposição do síndico 
do Residencial Imprensa I, Ronaib Costa 
Ferreira, 31, relações públicas. 

Ronaib faz questão de administrar o con-
domínio como se fosse uma empresa. “O Im-
prensa I é um minibairro. Nós comandamos 
16 funcionários, da limpeza, portaria, jardi-
nagem. Os condôminos são nossos clientes”. 

Com as facilidades oferecidas pelo celu-
lar e a Internet, ele concilia suas atividades 
particulares com as tarefas do condomínio.
Sua mulher, Edinalva, gerente de uma fir-
ma comercial, o ajuda em tudo, inclusive na 
confecção do boletim do condomínio, que já 
está no terceiro número. 

Filho de pai pernambucano e mãe baia-
na, Ronaib nasceu em Brasília. Até setem-
bro de 2001, morava no Gama, numa casa, 
de onde saiu para morar em Águas Claras. 
“Escolhemos um apartamento da Coohaj 
por causa do empreendimento e por sua 
excelente localização”. 

Eleito subsíndico em setembro de 2003, 
acabou assumindo o grosso das tarefas do con-
domínio dois meses depois. Graças à sua credi-
bilidade, foi eleito síndico em agosto de 2004. 

Ronaib contabiliza um grande número 
de realizações do condomínio: equipou os 
salões de festa com geladeiras, freezers, for-
nos de microondas, fogões e exaustores; mo-
biliou e decorou os halls de entrada dos blo-
cos; revestiu o piso dos túneis dos elevadores 
com cerâmica; trocou as portas de entrada, 
de alumínio, por blindex, solução que a MB 
passou a adotar desde a entrega do Bloco D. 

Há também a lista de benfeitorias con-
quistadas graças às pressões que Ronaib, 
com a colaboração de muitos moradores, 
fez sobre a Administração de Águas Claras: 
o asfaltamento da via de acesso ao condo-
mínio; a iluminação pública; a decoração do 
balão da entrada do residencial; e a cons-
trução das calçadas (até o Bloco F, do lado 
externo, e até o Bloco G, do lado interno).

Depois de promover a primeira festa ju-
nina do condomínio, nos dias 17 e 18, Ro-
naib está agora lutando por mais duas no-
vas benfeitorias importantes: a construção 
de uma piscina, para enriquecer a área de 
lazer, e a criação de uma praça pública, em 
frente ao empreendimento. A primeira de-
pende da maioria de votos dos cooperados 
do Imprensa I. A segunda, de uma decisão 
do administrador de Águas Claras, Ilton 
Mendes, que, em conversa com Ronaib, de-
monstrou simpatia pelo projeto. 

Um tocador de obras administra o Imprensa I

Cinco estandes 
atendem a Coohaj

Dando seqüência à meta de tra-
balhar com menos estandes de ade-
sões, com mais produtividade e ética, 
a Coohaj enxugou, na primeira fase 
concluída no final de maio, o núme-
ro de estandes de nove para cinco. A 
conclusão da segunda fase ocorrerá 
no final de setembro, quando serão 
escolhidos os três estandes que pro-
moverem o maior número de ade-
sões, obedecendo aos princípios do 
cooperativismo. 

Expotchê e Expominas
A Coohaj e a MB Engenharia par-

ticiparam da Expotchê e da Expomi-
nas, tradicionais feiras de produtos do 
Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, 
montadas no Pavilhão de Exposições 
do Parque da Cidade no mês de junho.

Regras de atendimento
A diretoria da Coohaj pede aos co-

operados para agendar, por telefone, fax 
ou e-mail, as suas visitas à cooperativa, 
a não ser nos evidentes casos de emer-
gência. A medida é necessária para ra-
cionalizar o trabalho das funcionárias 
e dos diretores da cooperativa, e pro-
porcionar melhor atendimento a todas 
as pessoas que procuram a Coohaj, evi-
tando esperas e perda de tempo.

Regras de tratamento
Fazemos um apelo para que todos 

os cooperados, sem exceção, observem 
as regras de urbanismo no tratamen-
to das funcionárias da Coohaj. Como 
nem elas nem os diretores são pagos 
para ouvir desaforos, as reclamações 
devem ser tratadas com os diretores.

Primeira festa junina
O condomínio do Residencial Impren-

sa I promoveu com êxito, nos dias 17 e 18, 
o seu 1º Arraiá no ciclo das festas juninas.

As barraquinhas e uma fogueira foram 
montadas na frente do Bloco F. As funcio-
nárias da Coohaj participaram com uma 
barraquinha de bebidas. O evento, que 
atraiu a maioria das famílias dos morado-
res, foi animado com a música ao vivo da 
dupla caipira Márcio Goiano e Zé Paulo. 

A Coohaj e a MB Engenharia apoiaram 
a festa, financiando o cachê dos músicos.

Abaixo-assinado pede piscina
Um abaixo-assinado de 94 morado-

res do Imprensa I, com 67 manifestações 
a favor e 27 contra, solicitou à Coohaj 
providências para que se construa uma 
piscina no condomínio. Se for aprova-
da, a obra terá custos que deverão ser 
repartidos entre os 420 cooperados do 
empreendimento. Por isso, a diretoria 
da Coohaj encomendou um projeto à 
MB Engenharia e convocou assembléia 
para deliberação do assunto no dia 2 de 
julho, sábado.

Leopoldo da Silva
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ACQ

No mês de maio, quem conquistou 
o título de “adesionista do mês” foi 

Giani de Freitas Siqueira Guimarães, da 
Objetiva Imóveis, com o fechamento de 
cinco das 17 adesões realizadas. 

De família mineira, mas natural de 
Brasília, Giani trabalha com vendas em 
geral desde os 14 anos. Em julho de 1998, 
inaugurou a carreira de corretora. Foi no 
início de 1999, porém, ao integrar uma 
equipe de adesões da MB Engenharia, 
que tomou contato com as cooperativas 
habitacionais. É uma atividade que, se-
gundo ela, a satisfaz plenamente do pon-
to de vista profissional. “Gosto muito do 
trabalho que faço. E amo trabalhar com 
as cooperativas”. 

Em sua opinião, Águas Claras “é uma 
das cidades mais interessantes de Brasí-
lia”, justamente pelo fato de ter sido cons-
truída pelas cooperativas habitacionais.

Giani ficou na MB até setembro de 
2003, quando se transferiu para o estan-
de da Confiança. Depois de dois anos, 
saiu finalmente para a Objetiva, no úl-
timo mês de abril. Hoje, focada nas ade-

Homenagem a Carlos Castello Branco

Estamos criando os 
"Grupos Noroeste"

 
Atenta às necessidades dos jornalistas 

e de outros profissionais de classe média 
que ainda não têm a sua casa própria, a 
direção da Coohaj está lançando os “Gru-
pos Noroeste”, com vistas a unir antigos 
e novos cooperados interessados em in-
vestir no Setor Noroeste, em processo de 
criação pelo GDF.

 As regras dos grupos e os valores das 
cotas-partes (poupança para aquisição 
dos lotes) estão sendo estudadas, e em 
breve serão divulgados pela Coohaj. Soli-
citamos aos interessados que entrem em 
contato com a cooperativa. 

Acabamos de pedir uma audiência à 
presidenta da Terracap, Maria Júlia Mon-
teiro, para discutir o assunto e defender os 
interesses do cooperativismo habitacional. 

No dia 22 de junho, Maria Júlia 
publicou os pedidos de emissão das li-
cenças ambientais para construção nos 
Setores Noroeste, Catetinho, Cidade 
Digital e Trecho II do Taquari, demons-
trando grande disposição de acelerar a 
implantação dessas novas áreas habi-
tacionais. É nossa obrigação, portanto, 
também acelerar as nossas iniciativas, 
para que as projeções a serem ofereci-
das pelo GDF não sejam monopoliza-
das pelas grandes incorporadoras. 

Resolvido o impasse 
com a CEB

Divergências entre a Novacap e a Ad-
ministração de Águas Claras em torno da 
cota do terreno provocaram um erro na 
implantação da via de acesso do Impren-
sa I, evidenciado depois do asfaltamento: 
a caixa de energia de alta tensão ficou 
acima da pista, atrapalhando o estacio-
namento. Nas últimas semanas, a Coo-
haj argumentou que o rebaixamento da 
caixa deveria ser feito pelo poder público, 
único responsável pelo equívoco. Mas a 
CEB não aceitou o argumento e condi-
cionou o serviço ao pagamento de R$ 
7.000,00. Para evitar mais delongas e ga-
rantir o imediato conforto dos morado-
res, a Coohaj e a MB decidiram assumir 
o custo, que viabilizará a troca da rede 
elétrica aérea por uma rede subterrânea, 
com novos postes de iluminação.

ADESIONISTA DO MÊS

Um caso de plena
satisfação profissional

Na noite de 28 de junho, o Sindicato 
dos Jornalistas homenageará a memória 
de seu ex-presidente, o jornalista Carlos 
Castello Branco, batizando o auditório 
com o seu nome, além de lançar um selo 
comemorativo e anunciar a criação do 
Prêmio Carlos Castello Branco de Jor-
nalismo Político.

Castelinho, que faria 85 anos no dia 

25 de junho, foi um dos principais jor-
nalistas do País, tendo acompanhado a 
cena política dos conturbados anos da 
ditadura militar na famosa “Coluna do 
Castello” do Jornal do Brasil.   

A Coohaj e a MB Engenharia partici-
pam da homenagem custeando a reforma 
do salão principal do Sindicato, que teve 
o piso trocado e recebeu nova pintura. 

sões para a Coohaj, diz que a cooperativa 
é séria e é por isso “que cresce e impõe 
respeito naquela cidade”. 

Casada há 22 anos, Giani tem três fi-
lhas. Há menos de um mês, revelou um 
de seus talentos, desta vez na educação: 
conquistou a filha mais velha para a sua 
profissão. Rute de Freitas, de 21 anos, to-
mou gosto pelo trabalho da mãe e fechou 
a primeira adesão para a Coohaj.

Jonssonhir


