
Mais de 800 pessoas, entre cooperados 
e familiares, equipes da MB Enge-

nharia e da Coohaj, autoridades,  convi-
dados e adesionistas, estiveram presentes 
à confraternização promovida no dia 6 de 
maio,  em comemoração à entrega dos Blo-
cos B, E e D do Residencial Imprensa I.

Ao mesmo tempo em que a Coope-
rativa fazia a entrega do Bloco D, pagava 
a dívida dos blocos já entregues, que não 
puderam ter a sua comemoração na época 
pelo atraso das obras do asfalto e meio-fio, 
inauguradas no dia da festa.

Sucesso de público e crítica
Concorridíssimo, o evento 

foi o maior do gênero realiza-
do até agora em Águas Claras. 
Literalmente, tudo agradou aos 
presentes: a segurança, o confor-
to das instalações, a decoração, 
os tira-gostos, o jantar, o serviço 
dos garçons, o show pirotécnico, 
a bela apresentação da Com-
panhia Mambembricantes, e o 
som mecânico que animou o 
baile madrugada afora. 

Ao final, dois cooperados 
do Bloco F queixaram-se do 

barulho. Mas então passava da 1h30 e já era 
mesmo tempo de encerrar o baile, que fe-
chou 15 minutos antes do combinado com 
o síndico do condomínio.

Dentre as autoridades que atenderam ao 
convite da Coohaj, compareceram o novo 
administrador de Águas Claras, Ilton Men-
des; Aires Neto, representante do secretário 
de Obras, Ronei Nemer; Hamilton Rocha, 
presidente da Associação dos Moradores de 
Águas Claras; e o presidente da Organiza-
ção das Cooperativas do Distrito Federal, 
Roberto Marazzi.

Na oportunidade foi descerrada a pla-
ca de inauguração do Bloco D pelo admi-
nistrador de Águas Claras e as direções da 
Coohaj e da MB Engenharia. 

Assim, a Coohaj atinge a marca expres-
siva de 360 famílias já contempladas com a 
casa própria , de um total de 1.100 unidades 
distribuídas em 17 Blocos. A novidade na 
construção dos oito prédios dos Residen-
ciais III e IV foi a contratação do consórcio 
da MB Engenharia com a construtora João 
Fortes, uma das maiores do país.  

Após a solenidade oficial, em que dis-
cursaram o diretor da MB, Marcelo Borba, 
o administrador Ilton Mendes, o síndico 
Ronaib Costa Ferreira, e o presidente da 
Coohaj, José d’Arrochela, foram sorteados 
10 brindes (vales para aquisição de itens dos 
apartamentos) entre os cooperados do Blo-
co D e E. 

O estrondoso sucesso da confraterniza-
ção do dia 6 de maio demonstra mais uma 
vez que a Coohaj trabalha no rumo certo. Por 
isso conta com a satisfação e a confiança de 
seus cooperados, reiteradas durante a festa.

José d’Arrochela, presidente
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Descerramento da placa do Bloco D
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RESIDENCIAL IMPRENSA IV

Bloco A – A estrutura da obra será con-
cluída em junho. A alvenaria será executada 
de acordo com as opções de projeto definidas 
pelos cooperados. O ritmo da obra atingiu a 
velocidade necessária para o cumprimento do 
cronograma. Para facilitar as adesões, foi ins-
talada na obra uma sala de visitas com a ma-
quete e quadros das perspectivas de ambientes 
e da área de lazer do empreendimento.

RESIDENCIAL IMPRENSA I

Bloco D – Até final de junho o acaba-
mento estará concluído, e a partir de julho 
os cooperados serão chamados para fazer a 
vistoria de suas unidades. 

Bloco A – A 
alvenaria já foi 
concluída, as-
sim como 50% 
do reboco ex-
terno e 30% do 
reboco interno. 
As instalações 
embutidas dos 
telefones e da 
televisão atin-
giram o último 
andar e foi ini-
ciada a fiação 
elétrica nos pri-
meiros andares. 
Para junho es-
tão programa-
dos o início da 
colocação  da 

cerâmica externa e interna e o emassamen-
to de PVA das paredes internas.

 
Bloco E –  As garagens de subsolo antes 

ocupadas pela MB Engenharia já foram li-
beradas para os cooperados de acordo com 
a numeração constante nos atos coopera-
tivos. O restante das vagas de subsolo será 
liberado até ao final de julho, assim como 
toda a área de lazer entre os Blocos D e E. 

Por dentro do Lago Oeste

As obras em Águas Claras

Com apenas um voto contrário, a 
Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Câma-
ra dos Deputados aprovou no dia 4 de 
maio o substitutivo do deputado Jorge 
Pinheiro (PMDB-DF) ao projeto de lei 
nº 4.186/04, que expande os limites do 
Parque Nacional de Brasília.

Com a decisão, as áreas consolidadas 
do Lago Oeste, com habitações per-
manentes, incluindo o condomínio da 
Coohaj, ficaram excluídas da proposta 

da nova poligonal.  
Agora, o projeto será analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça an-
tes de ser votado pelo plenário da Câ-
mara dos Deputados. O presidente do 
Ibama, Marcus Barros, não concordou 
com a decisão da Comissão de Meio 
Ambiente e prometeu brigar para barrar 
o projeto.

A Coohaj vai somar esforços aos 
da Asproeste, que recentemente firmou 
convênio com a Secretaria do Patrimô-

nio da União para propor alternativas à 
regularização de todo o Lago Oeste.   

Reiteramos que a nossa cooperativa 
apóia a expansão e a rigorosa preservação do 
Parque Nacional de Brasília. Mas luta para 
que se concilie o direito de moradia ao direito 
de termos um meio ambiente saudável. 

Nunca é demais lembrar que a me-
lhor maneira de se proteger qualquer 
unidade de preservação ambiental é 
manter uma vizinhança consciente, 
comprometida e amiga. 

Mais um passo rumo à regularização

RESIDENCIAL IMPRENSA III

Bloco A – A escavação do Bloco A está 
concluída. Em junho, serão iniciadas as 
fundações. Os cadernos técnicos estão sen-
do concluídos e brevemente serão distribu-
ídos aos cooperados. 

RESIDENCIAL IMPRENSA II

Bloco B – A sétima laje foi concretada 
e a alvenaria atingiu o terceiro pavimento. 
Em junho serão executadas mais quatro la-
jes. Neste ritmo, a estrutura estará concluí-
da em agosto, conforme o cronograma.

Bloco G – Foram  executadas duas lajes, 
estando prevista para junho a terceira. 

Fotos: João dal Frari
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Mais de 70 adesionistas que con-
cluíram o curso de capacitação no mês 
de abril participaram, no dia 4 de maio, 
de um churrasco oferecido pela Coohaj 
e a MB Engenharia. 

O presidente da Coohaj, José 
d’Arrochela, agradeceu, em nome da 
diretoria da cooperativa, o “esforço de 
reportagem” dos estandes de adesão, que 
resultou em 23 adesões no mês passado. 

Além de Júnior, da CSN, eleito o 
“adesionista do mês” (ver nota), tam-
bém foi premiada Viviane de Sena 
Pereira Garcez, da Credibilidade. Vi-
viane ganhou o DVD sorteado entre 
os profi ssionais que fi zeram pelo me-
nos uma adesão. 

A Coohaj pretende realizar eventos 
de confraternização sempre que as me-
tas de adesões forem alcançadas.

Churrasco de 
confraternização

COOHAJ
Cooperativa Habitacional 

dos Profi ssionais de Comunicação do DF

Presidente - José d’Arrochela Lobo
Diretor Financeiro - Paulo Henrique Veiga

Diretor Administrativo - Antônio Carlos Queiroz
Gestão - Abril de 2004 a março de 2007 

SIG - Quadra 2, Lote 430
70610-420 - Brasília - DF

Fones 343 1670 e 344 1707
www.coohaj.org.br

Expediente

Alô, cooperado(a) esportista, participe dos V Cooperjogos!

ADESIONISTA DO MÊS

Em maio, a Coohaj pagou mais de R$ 
14 mil de parcelas do IPTU de coopera-
dos que já receberam suas unidades, mas 
ainda não as escrituraram. O valor será 
repassado para os boletos, nos termos da 
decisão tomada na assembléia geral do dia 
10 de março.

A Coohaj insiste na necessidade de 
todos os associados com apartamentos 
recebidos providenciarem as escrituras. A 
medida trará mais segurança para todos e 
evitará transtornos e gastos desnecessá-
rios. É que os carnês do IPTU, mesmo es-
tando em nome da Coohaj, são entregues 
em cada apartamento. Muitos moradores 

deixam de pagar o débito, ou pagam e se 
esquecem de comunicar isso à Coohaj. 
Muitas vezes, a cooperativa paga a parce-
la pela segunda vez e, assim, é obrigada a 
pedir à Secretaria da Fazenda a devolução 
dos valores em duplicidade.

Mais uma vez a Coohaj pede a todos 
os cooperados que têm unidades com car-
ta de habite-se que busquem tirar suas 
escrituras o urgentemente possível, em 
cumprimento à decisão da assembléia de 
10 de março. Se o apelo não der resultado, 
o próximo passo poderá ser a fi xação de 
multas, a exemplo do que fazem outras 
cooperativas habitacionais.

Antes da multa, mais um apelo pela escrituração

José Antônio Nascimento dos Santos, o 
Júnior da CSN, foi o campeão de adesões 

em abril (quatro das 23 realizadas no mês) 
e por isso recebeu o título de “adesionista 
do mês”. Seu prêmio, oferecido pela Coohaj 
e pela MB Engenharia, será uma estadia, 
com acompanhante, nas águas termais de 
Caldas Novas.

Júnior avisou que só pretende receber o 
prêmio em julho, quando deverá se casar e 
viajar em lua-de-mel com Paola, estudante 
de Turismo da Unieuro.

Natural de Juazeiro da Bahia, 28 anos, 
desde os oito em Brasília, Júnior se espe-
cializou em informática e automação de 
empresas. Mas há quatro anos, a convite de 

A Coohaj é uma das organizadoras 
da quinta edição dos Jogos de Integração 
Cooperativista do Distrito Federal (V 
Cooperjogos), uma iniciativa do Serviço 
Nacional de Aprendizagem de Coopera-
tivismo (Sescoop/DF) e da Organização 
das Cooperativas do DF (OCDF). Os 
jogos serão realizados no Sesi de Tagua-
tinga, no primeiro sábado de julho, 2, 
quando se comemora o Dia Internacio-
nal do Cooperativismo. 

As equipes mais bem colocadas repre-
sentarão Brasília nos Jogos Intercoopera-
tivos do Centro Oeste (IV Intercoop), a 
serem realizados este ano em Cuiabá, no 
Mato Grosso.

Cada ramo do cooperativismo (agro-
pecuário, de crédito, educacional, habita-
cional, de saúde, de trabalho e das enti-
dades de representação) poderá inscrever 

uma equipe em cada modalidade da dis-
puta: futebol soçaite, futebol de salão, 
voleibol, atletismo (corrida 100 rasos e 
4x100 sem barreira), natação (50 livres e 
revezamento 4x50), cabo de guerra, jogo 
de damas, truco, sinuca e teste coopera-
tivo. Haverá equipes mistas nos jogos de 
mesa e equipes masculinas e femininas 
nos demais jogos (menos no futebol de 
salão, que só terá equipe masculina).  

A Coohaj convida todos os cooperados 
a participar dos Cooperjogos. As inscrições 
poderão ser feitas na sede da cooperativa, 
com o cooperado Risley (Quadra 201, Blo-
co E, Apartamento 201) ou com os síndi-
cos do Residencial Imprensa I (Ronaib) e 
do Imprensa II ( Júnior). 

Maiores esclarecimentos podem ser 
obtidas na Coohaj com o diretor Paulo 
Henrique Veiga. 

“Trabalho com os sonhos das pessoas”“Trabalho com os sonhos das pessoas”
com pessoas de todos os níveis sociais, 
com diversas formações. Mas trabalho, 
principalmente, com os sonhos de pesso-
as que precisam adquirir a casa própria. 
É um campo muito vasto, que oferece 
muitas oportunidades de aprendizado e 
crescimento pessoal”.

Para a Coohaj, Júnior presta serviços 
desde agosto do ano passado. Ele não es-
conde a satisfação: “A Coohaj é transpa-
rente, efi ciente, tem boas informações. É 
tudo o que cooperado precisa”.

A Coohaj parabeniza o Júnior e dese-
ja a ele êxitos cada vez maiores. E espera 
que o seu exemplo estimule todos os nos-
sos parceiros adesionistas. 

Foto: A
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um amigo, resolveu trabalhar para a CSN. 
Teve tanto êxito na experiência que agora 
pretende seguir carreira no ramo. Por isso, 
em breve, vai se matricular num curso supe-
rior de Gestão Imobiliária. “Eu gosto muito 
do que estou fazendo. No dia-a-dia, mexo 
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Nos termos do parágrafo único do arti-
go 79 da Lei 5.764/71, o ato cooperativo é 
o instrumento jurídico que defi ne as rela-
ções dos cooperados com a sua cooperativa 
para o alcance de objetivos sociais comuns. 
O ato cooperativo não implica qualquer 
operação de mercado nem contrato de ven-
da e compra de produto ou de mercadoria. 

Quando se associa a uma cooperativa, 
o cidadão assume compromissos bem mais 
amplos do que aqueles defi nidos num con-
trato comercial. No caso da Coohaj, esses 
compromissos não se limitam à aquisição de 
uma unidade habitacional, mas se estende à 
consecução de todo o empreendimento em 
que aquela unidade estará localizada. 

É por esta razão que os cooperados de-
vem pagar pelo menos 72 taxas mensais de 
suporte administrativo, correspondentes ao 
período previsto de execução dos projetos da 
cooperativa. É também por isso que, no fi nal 
dos empreendimentos, o cooperado será be-
nefi ciado com a partilha de saldos positivos, 
ou onerado com a distribuição de eventuais 
saldos negativos. 

ABC do cooperativismo

O que é ato
COOPERATIVO

Os três diretores da Coohaj pres-
tigiaram a solenidade de entrega 

dos certifi cados da primeira turma de 
MBA (Master of Business Administra-
tion) da Universidade Corporativa da 
MB Engenharia (UMB). O evento foi 
realizado na sede da Federação das In-
dústrias do Estado de Goiás, em Goiâ-
nia, no dia 13 de maio. 

Em convênio com a Universidade Es-
tadual de Goiás e com o Senai, a UMB 
formou 33 engenheiros e arquitetos, ca-
pacitando-os para otimizar os negócios 
e enfrentar os desafi os impostos pelo 
crescimento da empresa. Helionei Ador-
no, Fernando Marquez e Ana Carolina, 
profi ssionais que tocam obras da Coohaj, 
estão entre os novos pós-graduados.

Salto de
qualificação 

Foto: MB

Os novos pós-graduados da UMB

Coohaj firma convênio para digitalizar documentos
Nos próximos meses, todos os ar-

quivos da Coohaj, incluindo os regis-
tros dos cooperados excluídos, serão 
digitalizados. 

Substituindo as fichas de papel 
por imagens armazenadas em meio 
eletrônico, a medida facili-
tará a pesquisa de dados e 
proporcionará maior efi-
ciência administrativa. 
Tudo isso, sem custos 
adicionais para os 
associados. É que 
a Coohaj acaba de 
firmar convênio 
com uma firma 
que nos ajudará a 
fazer o serviço, re-

cebendo a mesma contrapartida que 
temos oferecido às demais entida-
des conveniadas. 

Trata-se da Imagem e Dados, que 
recentemente ganhou uma licitação 
para digitalizar 1,2 milhão de do-
cumentos da Procuradoria Geral da 

República. A empresa emprestou 
um scanner, cedeu o software e 

está treinando duas funcioná-
rias da Coohaj para 

executar a operação. Em contrapar-
tida, oferecemos uma ajuda de custo 
aos técnicos e nos comprometemos a 
divulgar os serviços da empresa em 
nossos informativos.

Especializada em pesquisas ins-
titucionais, digitalização, tratamento 
e gerenciamento eletrônico de docu-
mentos, a Imagem e Dados atende a 
instituições de ensino, instituições fi -
nanceiras, órgãos públicos, indústrias e 

empresas de serviços.  
Mais informa-

ções podem ser 
obtidas na página 
eletrônica www.
i m a g e m e d a d o s .
com.br/


