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Estamos prestes a iniciar a eta-
pa fi nal da conclusão do pri-
meiro contrato de construção 

em Águas Claras, com a entrega de 
nove prédios, sete no Residencial 
Imprensa I e outros dois no Residen-
cial Imprensa II.

Com suporte nos diversos relatórios 
gerenciais formatados, buscamos nos 
antecipar às possíveis conseqüências 
de quaisquer fenômenos que surjam no 
horizonte, tendo presentes dois parâ-
metros basilares das sociedades coope-
rativas:

1 – A Coohaj não visa o lucro, de-
feso por lei. Portanto, só deve cobrar de 
seus cooperados o necessário à conse-
cução dos projetos habitacionais apro-
vados em assembléia, individualizados 
nos atos cooperativos, e à sua manuten-
ção com efi ciência e efi cácia na consoli-
dação como instituição permanente de 
fomento ao cooperativismo.

2 – O prejuízo é inaceitável, já que 
teria que ser rateado entre todos os as-
sociados.

Dois exemplos recentes ilustram 
bem o exposto e deixam claro o alto 
grau cooperativista já alcançado por 
nossa comunidade. 

No primeiro caso, foi identifi cada a 
tempo a tendência de distanciamento 
dos cronogramas físico e fi nanceiro, um 
acelerado pela necessidade de entrega 
dos blocos e o outro, freado pelo cres-
cente volume de recebíveis – o saldo 

devedor dos cooperados ao receberem 
as suas unidades – com desconto ainda 
não viabilizado. Identifi cado o proble-
ma, construídos os cenários possíveis 
para a sua superação, a comunidade se 
envolveu na discussão e soube votar as 
medidas necessárias à sua superação.

Nos próximos dias deverá ser con-
cluída operação que injetará nas obras 
recursos de 1,5 milhão de reais, lastre-
ados no saldo devedor consoli-
dado dos apartamentos com 
habite-se. 

No segundo caso, 
nova luz de alerta 
recentemente acen-
deu na cabine de 
comando: no esto-
que de garagens 
extras previstas 
para o Residen-
cial Imprensa I 
ainda restavam 
26 unidades 
duplas. Como os 
dois blocos a serem en-
tregues já dispõem de 
duas vagas de garagem, 
apresenta-se a possibilidade 
plausível de que deixem de ser 
ocupadas todas as vagas até a entrega 
do Bloco G, criando difi culdades para 
a liqüidação do contrato com a cons-
trutora. De comum acordo com a nossa 
parceira MB Engenharia, foi idealiza-
da campanha relâmpago para eliminar 

o risco e, simultaneamente, oferecer 
oportunidade aos cooperados de obten-
ção de uma vaga adicional de garagem 
com redução de 50% no custo, ou seja, 
pela metade do preço, em excelentes 
condições de pagamento.

Em poucas horas, várias reservas fo-
ram feitas. A oportunidade é dada pelo 
momento de estarmos a dar entrada 
no Cartório de Imóveis do registro do 

Bloco D, o que facilita 
a retifi cação 

nos registros dos que aderirem à pro-
moção. Que tem como pressuposto não 
gerar problemas nem contas a pagar 
para o conjunto dos cooperados.
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José d’Arrochela,  Diretor-Presidente
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BLOCO A – Os contramarcos das fa-
chadas estão sendo assentados e, com 
isto, os respectivos rebocos estarão sen-
do concluídos. 

BLOCO D – Sanadas as pendências junto 
ao INSS, a Certidão de Nada Consta 
(CND) deverá ser expedida até o final 
deste mês. 

BLOCO A – Estamos na reta final 
para a retirada da carta de habite-se. 
Até o final de outubro, a MB Enge-
nharia entrará em contato com os coo-
perados para que iniciem as vistorias de 
seus apartamentos. Se houver pendên-
cias, a MB providencia os reparos e o 
cooperado é chamado para uma segun-
da vistoria antes de assinar o termo de 
recebimento da unidade. 

 RESIDENCIAL IMPRENSA I

  RESIDENCIAL IMPRENSA III

  Água I – Devido às no-
tícias de que o lençol freático do 
Lago Oeste está contaminado com 
benzeno, a administração do Con-
domínio Palmas do Lago Oeste 
resolveu acatar a recomendação 
da Agência Reguladora de Água 
e Saneamento do Distrito Federal 
(Adasa) para que nenhum morador 
do nosso condomínio utilize a água 
para qualquer atividade, inclusi-
ve tomar banho e cozinhar. Já en-
comendamos a análise química da 
água dos nossos poços artesianos. 
Tão logo saia o resultado, informa-
remos a todos. 

  Água II – Em nossa última 
assembléia foi aprovada a cobrança 
pelo consumo de água a partir do 
mês de dezembro. Em novembro 
todos receberão uma conta virtual 
para que todos possam saber o seu 
consumo atual. (Ver página 3)

 Telefone da portaria – O 
telefone da portaria é de uso exclu-
sivo para comunicação com os fun-
cionários. Os porteiros não estão 
mais autorizados a passar qualquer 
recado para os caseiros do condo-
mínio. Exceções só para emergên-
cias. 

 Segurança – Conforme 
decisão da última assembléia, esta-
mos estudando alternativas para a 
questão da segurança, já que a con-
tratação de vigilantes onera demais 
as nossas receitas. 

 Inadimplentes – De acor-
do com o estatuto da Coohaj, os 
inadimplentes com mais de três 
meses de atraso serão excluídos dos 
quadros da cooperativa. Estamos 
entrando em contato com os deve-
dores para que possam regularizar 
sua situação. 

 Conselho Consultivo 
– No último sábado de cada mês, 
o Conselho Consultivo faz a sua 
reunião para deliberar sobre os as-
suntos de interesse da coletividade. 
Serão bem-vindos todos os condô-
minos que quiserem participar. As 
reuniões acontecem sempre às 16h 
no salão de múltiplas funções.

As obras em Águas Claras Por dentro 
do Lago Oeste

Fotos: João Dal Frari

 RESIDENCIAL IMPRENSA II

  RESIDENCIAL IMPRENSA IV

BLOCO A – No mês de novembro co-
meçam a ser executados os blocos das 
fundações. Em seguida, começam a su-
bir os pilares do subsolo.

como as instalações prediais. Já foi ini-
ciada a colocação das cerâmicas das fa-
chadas, e a primeira demão de pintura 
ocorrerá em novembro. Em breve, serão 
iniciados os acabamentos internos. 

BLOCO G – A concretagem da pró-
xima laje está prevista para o mês de 
dezembro.

BLOCO E – Em novembro, será con-
cluído o apartamento modelo decorado, 
a ser inaugurado em dezembro.

BLOCO B – Os rebocos dos aparta-
mentos estão sendo concluídos, assim 
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Regularização à vista
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Embora preocupados 
com a contaminação 
por benzeno do len-

çol freático de algumas áreas 
do Lago Oeste, os associados 
de nosso condomínio tiveram 
razão para otimismo quando 
realizaram a assembléia geral 
extraordinária do último dia 
15 de outubro. Na véspera, 
os diretores da Coohaj José 
d’Arrochela e Antônio Car-
los Queiroz, o presidente do 
Conselho Consultivo da coo-
perativa, Romário Schettino, e 
o presidente do Conselho do 
Condomínio, Luiz Antônio, 
foram recebidos em audiên-
cia pela titular da Secretaria 
do Patrimônio da União, Ale-
xandra Reschke, que adiantou 
notícias alvissareiras sobre a 
regularização do Lago Oeste. 

Segundo contou à assem-
bléia o presidente da Coohaj, 
José d’Arrochela, durante o 
encontro a secretária informou 
que o levantamento topográfi-
co da região já foi concluído 
por técnicos da Universidade 
de Brasília, faltando apenas a 
conclusão dos relatórios. Es-
tão bastante adiantados, por-
tanto, os procedimentos da 
regularização, cujo anúncio 
oficial deverá ser brevemente 
divulgado. 

A informação mais rele-
vante, no entanto, foi a de que 
a SPU, em acordo com os re-
presentantes da comunidade 
do Lago Oeste, poderá estu-
dar a possibilidade de permi-
tir a regularização de mini-
chácaras de cinco mil metros 
quadrados (meio hectare). Se 
não é a solução ideal para o 
nosso condomínio, constituí-
do originalmente com parce-
lamentos de três mil metros 
quadrados, essa alternativa se-
ria mais fácil de ser absorvida 
e viabilizada do que a exigên-
cia de remembrar os lotes em 
módulos de dois hectares (20 
mil metros quadrados), como 
já se cogitou.

A diretoria da Coohaj esta-
rá atenta aos próximos passos 

Expediente

Audiência na SPU (a partir da esquerda): chefe de gabinete, Miguel Neto; secretária Alexandra Reschke;
José d’Arrochela; Romário Schettino; e Antônio Carlos Queiroz 

da SPU e ao desdobramento 
do convênio que firmou com 
a Asproeste. E, assim que for 
necessário, convocará assem-
bléia geral para deliberar sobre 
os requisitos da regularização.

A seguir, um resumo 
das deliberações tomadas 
pela assembléia de 15 de 
outubro: 

Contratação de vigilan-
tes – Após a apresentação 
da proposta da síndica Sta-
el Dourado, de contratação 
de quatro vigilantes notur-
nos, para evitar furtos, a 
assembléia decidiu solicitar 
estudos mais aprofundados, 
tanto sobre custos quanto 
sobre alternativas de sis-
temas eletrônicos de vigi-
lância. O condômino Iraê 
Sassi ponderou que está 
faltando vínculos comuni-
tários mais intensos entre 
os moradores do condo-
mínio, fator que, segundo 
ele, garantiria de imediato 
maior segurança a todos. 
Uma nova assembléia será 
convocada para debater o 
assunto. 

Cobrança de água 
– Para evitar o desperdício 

e o conseqüente raciona-
mento, a assembléia apro-
vou a proposta de cobrança 
da água consumida no con-
domínio, segundo critérios 
equivalentes aos da Caesb, 
de custos crescentes para 
gastos excessivos. Em no-
vembro, a administração do 
condomínio fará a medição 
do consumo sem cobrança, 
a qual será implantada em 
dezembro.  

Remanejamento de lo-
tes – A assembléia aprovou 
a desconstituição de dois 
lotes das Quadras 1 e 2, 
para resolver o problema de 

sobreposição criado com a 
implantação da portaria. 
A iniciativa será negocia-
da com os proprietários 
dos lotes. Ficou também 
aprovado um reestudo para 
superar outros problemas 
existentes na área, como a 
falta de espaço para mano-
bras de caminhão nas ruas 
de nove metros de largura.  

Sinal de Internet – Por 
falta de propostas de fir-
mas especializadas, ficou 
adiada para uma próxima 
assembléia a decisão sobre 
a implantação de uma torre 
com sinal de Internet. 

Luiz A
ntônio
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Dia da criança
Teve grande êxito a festa das 

crianças do dia 12 de outubro, orga-
nizada pelo síndico do Residencial 
Imprensa I, Ronaib Costa Ferreira. 
A maior parte das famílias dos mora-
dores compareceu ao evento, sortido 

de brincadeiras e guloseimas para a 
criançada. É claro que os adultos tam-
bém não resistiram ao algodão doce, 
pipoca e cachorro quente servidos nas 
barraquinhas montadas na área de la-
zer do condomínio. 

O presidente José d’Arrochela re-
presentou a Coohaj na Feira Interna-
cional das Cooperativas, Fornecedo-
res e Serviços (Fenacoop), realizada 
em São Paulo nos dias 5, 6 e 7 de ou-
tubro. Maior feira de cooperativas da 
América do Sul, a Fenacoop foi aber-
ta pelo ministro da Agricultura, Ro-
berto Rodrigues. Durante o evento, 
foram apresentados diversos painéis 
sobre gestão, educação, marketing, 
propaganda e negócios. D’Arrochela 
aproveitou a oportunidade para co-
nhecer sistemas de gestão gerencial 
e financeira desenvolvidos por firmas 
de informática brasileiras especifica-
mente para cooperativas.

A Central de Atendimento 
ao Cliente da MB Engenharia 
tem agora novo número: é o 4002 
4001. 

A Central tem quatro atenden-
tes à disposição dos clientes MB, 
incluídos os associados às coope-
rativas habitacionais do Distrito 
Federal, para receber reclamações, 
solicitações e sugestões. 

Fenacoop 2005

4002 4001
Central de Atendimento MB

CONVÊNIOS EM VIGOR 
Estão em vigor, entre outros, os convênios abaixo. 
Mais informações na Coohaj.

SERVIÇOS SOCIAIS

SESI - Oferece serviços de assistência médica, odon-
tológica, laboratorial, atividades de lazer e cursos 
para os Sindicalizados e seus dependentes. 

IDIOMAS 

Brasas English Course - Desconto de 10% em curso 
de inglês, a partir da segunda mensalidade.

Number One Idiomas - Vantagem que só os 
cooperados têm: 18% de desconto na unidade da 
102 Norte.

ESCOLAS

Escola Nossa Senhora de Fátima - Desconto de 25% 
nas mensalidades dos cursos de Educação Infantil 
(Maternal I e II), Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. E desconto de até 50% nas mensalidades 
do Curso Normal Superior e de 20% no curso de 
pós-graduação.

ICESP - Instituto Científico de Ensino Superior e 
Pesquisa - No próximo semestre, desconto de 35% 
nos cursos matutinos, 30% nos cursos noturnos e de 
pós-graduação. 

La Salle - Associação Brasileira de Educadores 
Lassalistas - Desconto de 15% sobre o valor das 

mensalidades de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamen-
tal e de 10% das mensalidades para o Ensino Médio.

HOTELARIA E TURISMO 

Cachoeira do Girassol - Desconto de 10% no acesso 
ao complexo turístico (hospedagem com alimentação 
e econegócios).

Eron Brasília Hotel - 40% de desconto sobre as 
tarifas de balcão.

Fazenda Hotel Mestre D´Armas - 20% de desconto 
na hospedagem.

Fazenda Hotel Raizama - Desconto de 10% na 
hospedagem com pensão completa em chalés ou 
apartamentos, incluindo passeios de charrete, cavalo, 
barco a remo, pescaria esportiva, e passeios nos rios 
Sapezal e Corumbá.

GINÁSTICA E SAÚDE

Academia Dom Bosco - Desconto de 20% no pacote 
de atividades 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.

Centro Clínico São Francisco - Consultas médicas 
no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e os 
procedimentos pela tabela (AMB/92).

Centro de Reabilitação e Integração Social 
- Desconto de 30% nas consultas de fonoaudiologia, 
psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional.

Centro Fonoaudiológico - Desconto de 10% nos 
tratamentos individuais e de 15% nos tratamentos 
em grupo.

Clínica de Olhos Dr. Matta Machado - Desconto 
de 50% no valor das consultas oftalmológicas e nos 
tratamentos. E redução de 25% na adaptação de 
lentes de contato.

HOB - Hospital Oftalmológico de Brasília - Con-
sultas oftalmológicas por R$ 45,00 e procedimentos 
pela tabela (AMB/92).

Instituto de Psicologia Aplicada (InPA) - 30% de 
desconto no valor de sessão psicoterápica, e valor de 
estudante para os cursos de desenvolvimento pessoal.

Laboratório Exame - Descontos de 40% sobre 
os preços de tabela dos exames laboratoriais de 
patologia clínica.


